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Langer thuis in Dronten 
 

Niemand wil afhankelijk worden van zorg. Het liefst worden we allemaal 

gezond oud. Graag wonen we ook zo lang mogelijk in onze eigen 

vertrouwde omgeving. Krijgt u of iemand in uw omgeving toch te maken 

met een ziekte of beperking? Weet dan dat wij u kunnen helpen en 

ondersteunen. Van personenalarmering, wijkzorg en casemanagement 

dementie tot revalidatiezorg.

Onze wijkzorgteams verzorgen en begeleiden u bij u thuis. Met als doel dat u 

zich fijn voelt omdat u uw onafhankelijkheid op punten kunt blijven behouden. 
De casemanagers dementie zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in 

geheugenproblemen en dementie. Zij zijn de vaste contactpersoon voor mensen 

met dementie vanaf het niet-pluis gevoel.

Wie na een ongeval of operatie tijdelijk niet thuis kan wonen kan revalideren in 
Coloriet Laarstaete. Hier bieden we ook kortdurend eerstelijnsverblijf.

In deze brochure informeren wij u 
over onze diensten. Neem gerust 

contact met ons op wanneer u meer 

wilt weten.

Eigen regie 

Bij Coloriet richten wij ons op uw vragen. 

Als zorgverleners vullen wij de hulp van 

familie en mantelzorgers aan. Samen 
creëren we waardevolle zorg en/of 
behandeling door elkaar te zien, te horen 

en te kennen. Wij hebben elkaar nodig op 

basis van gelijkwaardigheid. Hierbij gaan 

wij uit van persoonsgerichte ondersteuning, 

zelfredzaamheid en eigen regie. Dit sluit 
naadloos aan op onze visie: Het leven is  

van jou.
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Wijkverpleging 
 

Onze wijkverpleegkundigen en wijkzorgteams staan voor u klaar 

wanneer zorg nodig is. Ze zijn de spil tussen mensen die zorg 

nodig hebben en zorgaanbieders binnen zorg, wonen en welzijn.

Vertrouwde gezichten

Binnen Coloriet wordt er gewerkt vanuit kleine deskundige wijkzorgteams, 

waardoor u contact heeft met vertrouwde gezichten. Spreek ze gerust aan en 
stel ze úw persoonlijke vraag. De wijkverpleegkundigen van Coloriet die in uw 

wijk voor u klaar staan zijn:
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Heeft u vragen over uw 
gezondheid en welzijn?  

De wijkverpleegkundigen zijn 

dagelijks te bereiken van  

08.00 - 16.00 uur via 0321 385 800 
(Receptie Coloriet de Regenboog).

Jasper Hamelink M 06 82 50 13 32

Brenda Fack M 06 30 02 30 21

Tim Mange M 06 30 72 18 48

Teunie Keuter M 06 30 13 15 62

Bernice van Leeuwen M 06 30 32 80 96

Hella Pijpstra M 06 12 14 89 58 



Albert Jansen, 73 jaar

“De wijkverpleegkundige geeft mij een 
vertrouwd gevoel. Dankzij haar oprechte 

interesse in mijn persoonlijke situatie en de 

aandacht die zij mij geeft, weet zij precies 
wat ik nodig heb en dat geeft mij een gerust 
en veilig gevoel. Ze is geïnteresseerd en 

kent mij zo goed, dat ze weet wat het beste

voor mij is. Ze helpt mij bij de persoonlijke 

verzorging. Ook heb ik hulp bij het innemen 

van mijn medicijnen. Met de hulp van de 

wijkverpleegkundige kan ik in mijn eigen 

huis blijven wonen. En dat is belangrijk  

voor mij.”

Sandra van de Velde, 52 jaar

“Mijn wereld stond stil toen ik hoorde dat 

mijn borst moest worden geamputeerd. 

Bij de voorbereidende gesprekken in 

het ziekenhuis werd mij geadviseerd om 

thuiszorg te regelen voor na de operatie. 

Dat leek me wat overdreven op dat 

moment. Wat viel het me tegen toen ik thuis 

kwam en echt nergens toe in staat was, ik 

kon niet eens alleen naar het toilet toe. Ik 

was heel blij dat de wijkzorg van Coloriet 

nog dezelfde dag de zorg in kon zetten, ik 
was gelijk geholpen. En er werd goed

geluisterd naar de behoefte die ik had, het 
heeft me erg gesteund in deze moeilijke 
periode.”

 Zorg nodig?

 De wijkverpleegkundigen en de 

medewerkers van de wijkzorgteams 

bieden dagelijkse specialistische zorg. 

Zij kunnen u helpen met:

• Persoonlijke verzorging

• Verpleging op afroep
 en gespecialiseerde verpleging

• Casemanagement dementie

• Verzorging

•  Advies, Informatie en
 Voorlichting (AIV)

• Indicatie(stelling)

Heeft u vragen over uw gezondheid 

en welzijn? 

De wijkverpleegkundigen zijn dagelijks 

te bereiken van 08.00 - 16.00 uur. Voor 
vragen over andere diensten kunt u 

contact opnemen met één van onze 

klantadviseurs op 0320 290 508. Of kijk 
op onze website coloriet.nl/wijkzorg
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Personenalarmering 

Wilt u langer in uw vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? 

Dat kan met de professionele alarmopvolging van Coloriet. 

Met één druk op de knop kunt u onze deskundige hulp snel 

inschakelen. Dat geeft u een veilig gevoel voor als u valt of op een 

andere manier plotseling hulp nodig heeft.

Voor de alarmopvolging zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week 

beschikbaar. Om in uw woning te kunnen komen, maken wij gebruik van een 

Clavisio sleutelkluis. Wij werken met het Clavisio sleutelsysteem omdat dit een 

gecertificeerd metalen sleutelkluis is, die alleen door de Coloriet medewerker met 
een speciale sleutel kan worden geopend. 

Zodra u gealarmeerd heeft komt de zorgmedewerker indien noodzakelijk bij u 
thuis en biedt de zorg die u nodig heeft. Als andere hulp geboden moet worden, 
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Dochter:

“Wij wonen buiten Flevoland. 

Het geeft ons een gerust 
gevoel dat wanneer er iets 

met onze ouders is, dat 

er iemand van Coloriet 

Wijkzorg komt. Laatst was 

mijn vader gevallen. Een 

lieve medewerker stelde hem 

gerust en hielp hem weer 

overeind. Je moet er niet aan 

denken dat mijn vader een 

paar uur op de grond had 

moeten liggen!” 

blijft de medewerker (indien noodzakelijk) bij u 
tot uw contactpersoon, de huisarts of ambulance 
aanwezig is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de professionele 
alarmopvolging, de systemen, kosten en de inzet? 

Dan kunt u contact opnemen met een van onze 

klantadviseurs via 0320 290 508. Of kijk op onze 
website coloriet.nl/personenalarmering
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Casemanager dementie 

Is bij u of iemand in uw omgeving sprake van vergeetachtigheid of 

een vermoeden van dementie? Aarzel dan niet en neem contact 

op met onze casemanager dementie. Een vaste  begeleider voor 

mensen met dementie én hun naasten. De casemanager dementie 

informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg wanneer 

dit nodig is. Zo helpt de casemanager u om te gaan met de 

aandoening en met de gevolgen ervan in uw dagelijks leven.

 

Dementie is een aandoening die veel invloed heeft op het leven. Een tijdige 
diagnose, de juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn belangrijk om het leven 

met dementie waardevol te kunnen inrichten. 

Persoonlijke begeleiding

Als vaste begeleider kan een casemanager uw vragen beantwoorden. De 

casemanager dementie staat naast u vanaf het niet-pluis gevoel of de diagnose en 
begeleidt u bij alle komende fasen. Met praktische ondersteuning  vanuit Coloriet 
is het mogelijk om nog heel lang thuis te blijven wonen. Passend bij uw vraag. 

Daarnaast is hulp voor mantelzorgers nodig om lang en zo goed mogelijk zorg te 

kunnen verlenen aan uw naaste.

De casemanager helpt bij het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van 

zorg en welzijn en bij het maken van keuzes. Op de door u zelf afgesproken 
vaste momenten komt de casemanager langs. Daarnaast is de casemanager, 

afhankelijk van de hulpvragen, telefonisch bereikbaar. Als het echt niet meer gaat, 
kan de casemanager ondersteunen en adviseren. Binnen Coloriet kunnen wij 



gebruik maken van onze gespecialiseerde 

verzorgenden psychogeriatrie (GVP’er).
GVP’ers zijn opgeleid om op een 
laagdrempelige manier zorg aan te bieden 

en een vertrouwensband op te bouwen met 

de hulpvrager. Daarnaast monitoren zij het 

welzijn en de cognitie van de hulpvrager en 

ondersteunen zij als er meer zorg nodig is.

Vergoeding en aanvraag

Iedereen met dementie heeft recht op 
een casemanager. Wacht niet te lang 

en neem vrijblijvend contact met ons op. 

Casemanagement wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering. Dit kan zonder verwijzing.
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Ilse Bouma

M 06 30 02 63 19

Mariëtte Baarssen

M 06 50 60 73 10

Grit Hek 

M 06 23 97 03 45

Annemiek Bergman 

M 06 51 54 27 16

Heeft u vragen over dementie? 

Bel met een van onze casemanagers dementie. Zij kunnen ook bij u thuis langs komen.

Mevrouw Jansen, 45 jaar 

“Het viel ons op dat vader niet 

goed meer zijn eigen maaltijd kon 

verzorgen. En dat terwijl hij kok was. 

Op een gegeven moment bleken 

verhalen niet meer te kloppen en 

was er geen overzicht meer in het 

huishouden. De wijkverpleegkundige 

bood ons een luisterend oor. Omdat 

wij veel vragen hadden, schakelde 

zij de casemanager in. Die heeft 
meegekeken naar de best passende 

zorg en verwijzing naar de specialist 

ouderen geneeskunde zodat de 

medicatie goed werd afgesteld.  
Nu is huishoudelijke hulp ingezet en 

bezoekt onze vader de dagbesteding 

zodat hij nog steeds thuis kan 

wonen. Dat ook zij op hem letten, 

geeft ons een gerust gevoel.”



Individuele begeleiding 

Wanneer u ouder wordt kan het zijn dat bepaalde activiteiten 

in uw leven minder vanzelfsprekend gaan en dat u daar hulp bij 

nodig hebt. Bijvoorbeeld uw financiën doen, naar buiten gaan 

en mensen ontmoeten of het huishouden doen. Dit kan een 

mentale belasting zijn en u belemmeren in uw dagelijks leven. 

Individuele begeleiding van Coloriet kan dan uitkomst bieden. 

Onze wijkzorgmedewerkers 

begeleiden en ondersteunen 

u daar waar het nodig is, 

zodat u weer grip krijgt op 

uw dagelijks leven. 
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Ondersteuning in zelfstandigheid

Bij individuele begeleiding geven 

wijkzorgmedewerkers zorg op maat. Samen 
met u kijken zij waar uw behoefte ligt. U 
maakt bijvoorbeeld samen een wandeling 

buiten, wanneer u de deur uitgaan als een 

drempel ervaart. En vindt u het lastig uw 

geldzaken op orde te houden? Dan denkt 

de begeleider met u mee en maakt u hier 

samen een plan voor. Alle activiteiten zijn 

erop gericht dat u uw eigen regie behoudt en 

langer in staat bent zelfstandig thuis te blijven 
wonen.

Hulp aanvragen bij de gemeente

De gemeente is via de WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) 

verantwoordelijk voor het leveren van 

individuele begeleiding. Via het WMO-loket 
kunt u hier een aanvraag voor doen. Komt u 

in aanmerking voor individuele begeleiding, 

dan geeft de gemeente dit door aan Coloriet. 
Wij nemen dan contact met u op en komen 

bij u thuis om uitleg te geven en afspraken 
te maken. Natuurlijk mag er een familielid of 
mantelzorger bij aanwezig zijn.

Vergoeding en informatie

Vanuit de gemeente wordt een eigen 

bijdrage gevraagd voor individuele 

begeleiding. Wilt u hier meer informatie 
over, neem dan contact op met uw 

eigen gemeente.

Bel voor meer informatie over 
individuele begeleiding van Coloriet 

met één van onze klantadviseurs via 

0320 290 508, mail naar  

klantadvies@coloriet.nl, of kijk op 
coloriet.nl. 

Dochter Simone Horst, 

49 jaar

“Ik merk aan mijn moeder dat de 

individuele begeleiding haar heel 

goed doet. Ze is in verband met 

haar psychische conditie gebaat 

bij een vast gezicht en de klik met 

haar begeleider was er vanaf het 
begin! Wekelijks nemen ze samen 

de week door. Dan plannen ze 

bijvoorbeeld de afspraken en kijken 
ze welke boodschappen nodig zijn. 

En regelmatig gaan ze er samen 

op uit om een wandeling te maken 

of een kopje koffie te drinken. Ik 
merk dat mijn moeder hierdoor de 

laatste jaren een stuk stabieler is 

geworden. Deze hulp zowel op 

psychisch als lichamelijk vlak is 

voor mijn moeder onmisbaar.” 
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Zinvolle dagbesteding 

Een kopje koffie drinken in een sfeervolle omgeving, een (geheugen)

spel doen of samen muziek luisteren. In Coloriet Dagcentrum 

De Boog in Dronten krijgen mensen met geheugenproblematiek 

een afwisselende vorm van dagbesteding. Onder deskundige 

begeleiding bieden wij u gezelligheid, structuur en regelmaat. 

Mede door de inzet van vrijwilligers is er ook ruimte voor kleinere 

groepsactiviteiten en individuele aandacht.

Dagbesteding is een uitkomst als u ondanks uw geheugenverlies thuis wilt blijven 

wonen, meer onder de mensen wilt zijn of wanneer u uw partner of mantelzorger 
wilt ontlasten. Wanneer extra ondersteuning nodig is, werken wij samen met onze 

collega’s van Coloriet Wijkzorg. We gaan er soms ook op uit naar het dorp, doen 
geheugentrainingen en wie creatief bezig wil zijn is hier op de goede plek.  
De dagbesteding is een prettige manier om onder de mensen te zijn. Hierbij spelen 

wij in op uw wensen en behoeften. Wat u bij ons wilt doen, dat is helemaal aan u. 
Wij doen er alles aan om u een prettige dag te bezorgen. 

Hinny Meijer  

M 06 30 19 66 95

Heeft u vragen over het dagcentrum? Bel voor meer 
informatie met coördinator dagbesteding Hinny Meijer 
of kijk op coloriet.nl/dagbesteding.

Ook bent u van harte welkom om een keer te komen

kijken op afspraak.
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Els de Vries, 55 jaar

“In de ochtend wacht ik met smart op de taxi, 

want ik verheug me elke keer op mijn bezoek 

aan De Boog. Daar is het gezellig, we drinken 

altijd eerst even koffie en hebben leuke 
gesprekken. De ruimte waar we nu zijn vind ik 

geweldig, hier doen we leuke activiteiten met 

elkaar. We gaan veel op stap met de groep, 

zoals naar de boerderij. Ook kan ik met Hinny 

en de vrijwilligers een goed gesprek hebben, 

want dat heb ik af en toe nodig. Ze begrijpen 
mijn situatie en dat stelt me gerust. Alles is goed 

verzorgd.” 

In Dronten bieden wij dagbesteding voor mensen 

met geheugenproblematiek. Dit doen wij in 

Coloriet Dagcentrum De Boog aan  

Het Tussendek 19. 

In aanmerking komen voor dagopvang 

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding 

kunt u met een indicatie één of meerdere 
dagdelen terecht in De Boog. De indicatie hangt 

af van uw persoonlijke situatie. Voor vragen 
over uw WMO beschikking, WLZ indicatie, 

persoonsgebonden budget of particuliere afname, 
kunt u terecht bij onze klantadviseurs via  

0320 290 508.

Mantelzorger Kees Visser,

79 jaar

“Dankzij De Boog heb ik 

momenten voor mijn eigen 

ontspanning. Dan werk ik op 

de boerderij bij mijn zoon of 
in de tuin. Weten dat mijn 

vrouw goed verzorgd wordt 

en het naar haar zin heeft 
is voor mij belangrijk. Mijn 

vrouw is blij als ze me weer 

ziet en als ik vraag of haar 
dag leuk was, dan zegt ze 

volmondig ja. Er is altijd een 

luisterend oor en begrip.” 



Ondersteuning 

bij het huishouden 
 

Huishoudelijk werk is er iedere dag weer. Soms wordt het te 

zwaar bijvoorbeeld door het ouder worden, (chronische) ziekte 

of handicap. Onze medewerkers van Coloriet Huishoudservice 

helpen u graag. We werken volgens de afspraken die we samen 

maken en zoeken naar oplossingen om de best passende 

huishoudelijke ondersteuning te bieden.

 

Hulp aanvragen bij de gemeente 

De gemeente (Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant) is via de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoordelijk voor het leveren van 

huishoudelijke hulp. Via het WMO-loket kunt u een aanvraag doen voor hulp 
in het huishouden van Coloriet. Komt u in aanmerking voor een huishoudelijke 

hulp dan nemen wij snel contact op om uitleg te geven en afspraken te maken. 
Natuurlijk kan hier een familielid of mantelzorger u bij helpen.

Komt u via de gemeente niet in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning? 

Ook dan kan Coloriet de benodigde hulp bieden. Onze klantadviseurs helpen 

graag.

 

Coloriet de Regenboog 

De medewerkers van Coloriet Huishoudservice werken vanuit Coloriet de Regenboog,  

De Oost 55 in Dronten. U kunt hen dagelijks bereiken via de Servicebalie via 0321 385 800.
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Bettie Jongsma , 76 jaar

“Vanwege mijn beperking ben ik minder 

goed in staat om mijn huishouden te doen. 

De terugkerende huishoudelijke taken 

kosten mij te veel energie. Een schoon 

huis zorgt ervoor dat ik beter functioneer. 
Het maakt mijn leven prettiger. Ik vind 

het fijn dat ik daarbij wordt geholpen door 
Coloriet Huishoudservice. Volgens de 

afspraken die we hebben gemaakt, komt 
de vertrouwde hulp bij mij. Zij komt mij 

ondersteunen in het huishouden. Samen 
zorgen we voor een schoon en leefbaar 
huis.” 

Sandra van Tiel, 54 jaar

“Voor mijn operatie dacht ik dat ik het alle-
maal wel zou redden met het huishouden. 

Maar wat was ik blij dat ik de tip kreeg om 

toch maar hulp in de huishouding aan te 

vragen. De kleine dingen zoals een doekje 

over het aanrecht of even de tv afstoffen 
redde ik wel. Bij de zwaardere dingen zoals 

de vloer, het toilet en de badkamer, is het 

toch lekker om hulp te krijgen! Bovendien 

is het ook fijn om een gezellig iemand over 
de vloer te krijgen. Je bent toch even uit de 

roulatie, ook in het sociale leven.” 
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Revalidatie

Het kan zijn dat u na een ongeval of operatie tijdelijk niet thuis 

kunt wonen. Bijvoorbeeld bij een gebroken heup. Of u heeft te 

maken met een andere ingrijpende verandering op uw leven zoals 

een hartinfarct of acute klachten bij COPD. U kunt er in dit geval 

voor kiezen om bij ons te revalideren. Op de eerste etage van 

Coloriet Laarstaete in Lelystad hebben wij een gespecialiseerde 

afdeling. 

 

Persoonlijk hersteltraject 

Onze behandelaren, met als eindverantwoordelijke de specialist 

ouderengeneeskunde, bepalen samen met u uw persoonlijke hersteltraject. 

Alle dagelijkse handelingen die u hier doet zijn gericht op uw herstel. Naast 

behandelingen bent u voortdurend bezig met het verbeteren van uw vaardigheden 

of conditie. Uw wens staat centraal en wij zijn er om u te begeleiden om het 
optimale uit u zelf te halen. Soms is verbetering niet mogelijk. Dan kijken wij samen 
hoe u kunt omgaan met wat u niet meer kunt doen. Eventueel met hulpmiddelen.

Gespecialiseerd in revalidatie 

De medewerkers van onze revalidatieafdeling zijn geschoold en getraind in 
revalidatie voor senioren. Samen met de arts en het behandelteam bieden zij 
een revalidatie die bij u past. Binnen het behandelteam werken waar nodig een 

fysiotherapeut, diëtist, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker of 
psycholoog nauw samen. De aanpak in teamverband is al vanaf dag één merkbaar. 
U wordt bezocht door een aantal behandelaren, zodat wij samen met u op diezelfde 
dag al een voorlopig revalidatieplan maken. Zo krijgt u optimale zorg, eventueel 

thuis verder aangevuld met ondersteuning van een wijkverpleegkundige.
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Lesley de Haan, 48 jaar

“Na een hartoperatie kon ik aansterken bij 

Coloriet Laarstaete. Dankzij de oefeningen 
van de fysiotherapeut, tips van de diëtist 
en begeleiding van de verpleegkundige 

knapte ik snel op. Na vier weken mocht ik 

weer naar huis. Omdat douchen eerst nog 

veel energie kostte, werd ik geholpen

door een wijkverpleegkundige. Het voelde 

goed om een team van deskundigen om 

me heen te hebben.”

Mevrouw Jager, 67 jaar

“Mijn man heeft de Ziekte van Parkinson 
en heeft thuis veel hulp nodig. Ik zorg 
voor hem. Toen ik in het ziekenhuis werd 

opgenomen voor een nieuwe knie, kon hij 

tijdelijk in Coloriet Laarstaete verblijven. 

Na mijn operatie verbleven we (in kamers 

naast elkaar) op dezelfde afdeling. Het
was fijn om de zorg voor mijn man even 
uit handen te geven, zodat ik me op mijn 

eigen herstel kon richten.”

Meer informatie

Bel voor meer informatie over revalidatie 
of andere diensten van Coloriet met  
één van onze klantadviseurs op  

0320 290 508, mail naar  

klantadvies@coloriet.nl of kijk op onze 
website coloriet.nl/revalidatie 

. 
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Meneer Groenedijk, 59 jaar

“Ik viel van een trapje en brak mijn enkels. Na mijn operatie kon ik niet alleen 

traplopen of naar het toilet. Ik heb geen mantelzorgers in mijn directe omgeving om 
bij deze ongeplande zorg te helpen. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis 
regelde een plek bij Coloriet. Ik kreeg fysiotherapie van mijn eigen fysiotherapeut en 
mijn zus haalde mijn medicijnen. Fijn om zo stapsgewijs te werken aan terugkeer 

naar huis.”

Eerstelijnsverblijf 

Het kan zijn dat u om een medische reden tijdelijk niet 

thuis kunt wonen. Er is een oplossing: eerstelijnsverblijf 

(ELV). Bij Coloriet bieden wij u een kortdurend verblijf om te 

stabiliseren en te herstellen. In Zeewolde vindt u een verblijf 

met zorg dichtbij. Alles is erop gericht dat u weer snel 

zelfstandig thuis kunt wonen.

ELV is er voor u wanneer u door een medische zorgvraag even niet thuis 

kunt wonen, maar ook geen revalidatiezorg of opname in een ziekenhuis of 
andere zorginstelling krijgt toegewezen. U heeft bijvoorbeeld na een operatie 
of door ziekte ongeplande zorg nodig, zoals naar het toilet gaan. Het kan ook 
zijn dat u een complexe zorgvraag heeft door meerdere medische klachten 
tegelijk of bij een chronische ziekte.  

Gespecialiseerde zorg

Bij Coloriet bieden we drie soorten ELV: ELV laag, ELV hoog en ELV 

palliatief. U kunt tijdelijk gebruik maken van zorg en ondersteuning dichtbij in 
de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde. U kunt hier herstellen in een 
therapeutisch klimaat waar 24 uur per dag onze getrainde zorgmedewerkers 
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Mevrouw Hendriks, 84 jaar 

“Na een zware darmoperatie was ik behoorlijk 

verzwakt en kon nog niet naar huis. Tijdens 

mijn eerstelijnsverblijf kon ik, met hulp 
van verschillende behandelaren, aan mijn 

herstel werken. Ik leerde om te gaan met 

mijn stoma en kreeg veel praktische tips. 

Een ergotherapeut keek mee of er thuis 
aanpassingen nodig waren. Een intensieve, 

maar prettige periode. Ik kan me thuis weer 

redden en voel me een stuk zelfverzekerder.”

aanwezig zijn. De behandelaren bepalen 

samen met u uw persoonlijke hersteltraject. 

Zo krijgt u optimale zorg, eventueel thuis 

verder aangevuld met ondersteuning van een 

wijkverpleegkundige.

Verwijzing 

Uw huisarts of transferverpleegkundige van 
het ziekenhuis bepaalt welke indicatie u 

krijgt. Zij zien er op toe dat de zorg aansluit 

op uw zorgbehoefte. Zij melden u aan bij 
Coloriet via onze klantadviseurs. Is er een 

ELV-plek beschikbaar? Dan kunt u bij spoed 
dezelfde of de volgende dag bij ons terecht. 
Als we geen plek hebben, zoeken we waar u 

wél terecht kunt. 

Meer informatie

Bel voor meer informatie over 
eerstelijnsverblijf of andere diensten 
van Coloriet met één van onze 

klantadviseurs op 0320 290 508,  

mail naar klantadvies@coloriet.nl  

of kijk op onze website  
coloriet.nl/tijdelijkverblijf
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Coloriet de Hoven 

Het Ravelijn 181 

8233 BK Lelystad 

Coloriet Laarhof

Wold 12-01

8225 CB Lelystad 

Coloriet Laarstaete

Wold 12-02

8225 CB Lelystad 

Coloriet de Regenboog

De Oost 55

8251 CS Dronten 

Coloriet de Sfinx 
Flevoweg 59

3891 HA Zeewolde

Coloriet

20



• Wijkverpleging

• Casemanagement dementie

• Personenalarmering

• Verpleging en verzorging

• Volledig Pakket Thuis

• Dagbesteding

• Individuele begeleiding

• Huishoudservice

• Fysiotherapie

• Eerstelijnsverblijf
• Revalidatiezorg

• Advies en Voorlichting

 

Diensten

Meer informatie

Voor vragen over onze diensten kunt 

u contact opnemen met een van onze 

klantadviseurs op 0320 290 508.  

Of kijk op onze website coloriet.nl
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coloriet.nl

Wij kijken met andere ogen naar de zorg, 

wij kijken naar jou.

Door jou te stimuleren om alles 

uit het leven te halen. 

Welke zorg jij ontvangt en 

wat jij nodig hebt bepaal jij.

Zodat je het zelf kunt, 

zoveel als mogelijk.

Wijkzorg
Verzorging en verpleging  |  Hulp bij het huishouden  |  Individuele begeleiding

Wonen
In onze woonzorgcentra  |  Tijdelijk verblijf  |  Palliatieve zorg

Revalidatie
Revalidatie op maat  |  Gespecialiseerd team  |  Persoonlijk hersteltraject

Dagactiviteiten 
Dagbesteding  |  Voorzieningen in de buurt  |  Activiteiten voor iedereen

 Kies de zorg die past


