Wonen met zorg

Regio Boxmeer

Niet zomaar zorg

Wonen met zorg
Zorgcentra Pantein besteedt veel aandacht aan
een aangename, huiselijke woonomgeving voor haar
bewoners. Welzijn, persoonlijke aandacht en wederzijds respect staan hierbij voorop. We gaan uit van de
mogelijkheden van de bewoner en bieden hierbij aanvullende zorg of ondersteuning.
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De Orangerie
De Orangerie in Boxmeer bestaat
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Hof van Loon
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Aanvragen indicatie
Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een indicatie van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Via de huisarts kan een
indicatie worden aangevraagd bij het CIZ. Informatie over het CIZ
vindt u op www.ciz.nl.

Informatie voor (nieuwe) klanten
Op de homepage van www.zorgcentrapantein.nl staat de knop Info
voor (nieuwe) klanten. Hier vindt u uitgebreidere info over onze zorgverlening en praktische info over het wonen in een zorgcentrum.

Zorgkaart Nederland
Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u zien hoe mensen onze zorg ervaren. Deelt u ook uw ervaringen?
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Orangerie
Beugenseweg 21
5831 LP Boxmeer
T 0485 - 84 66 00

Symfonie
Weijerstaete 1
5831 ZZ Boxmeer
T 0485 - 84 65 00

Hof van Loon
Hof van Loon 1A
5825 DZ Overloon
T 0485 - 84 47 00
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