Vrijblijvend
Joris Advies is vrijblijvend en kosteloos. U bent dus nooit verplicht om iets af te nemen.
Het belang van u als zorgvrager staat voorop. Joris advies denkt graag met u mee. Bel
gerust (0499-750400) of loop binnen op ons kantoor tijdens kantooruren van 08.30 tot
17.00 uur bij Sint Joris te Oirschot.
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Joris Zorg, de organisatie
Joris Advies is onderdeel van Joris Zorg in Oirschot, een zelfstandige zorgorganisatie
die actief is voor ouderen in de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Zorg is een kleine,
informele organisatie die zich kenmerkt door de kernwaarden ‘dialoog, initiatief, betrouwbaarheid en gastvrijheid’. Op basis van deze waarden biedt Joris zorg op maat,
afgestemd op ieder individu.
Joris Zorg heeft diverse diensten; Joris Zorg, Joris Thuis, Joris Kookt, Joris Welzijn en
Joris Advies. Mocht u gebruik willen maken van onze zorg of diensten, dan kunt contact
opnemen met Joris Advies via (0499) 75 04 00. Zij denken met u mee en nemen de tijd.
Ze zijn er speciaal voor u tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur.
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maar ook bij Vestakker in Middelbeers of Groenendaal en d’n Bolle Akker in Vessem.
Uiteraard geldt dat ook voor de diverse aanleunwoningen die gelegen zijn rondom
de zorgcentra.

Als mensen zorgbehoevend raken, zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Dat
is logisch want u krijgt te maken met verschillende instanties, aanvragen, procedures en
wachtlijsten.

Aanvullende diensten
	Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar vindt u het prettig om daar ondersteuning bij
te krijgen, dan zijn er aanvullende diensten waarover Joris Advies u kan informeren.
	Een mooi voorbeeld hiervan zijn dagactiviteiten op een zorgboerderij. U kunt onder
begeleiding uw dag besteden met activiteiten in de buitenlucht.

Bovendien is niet altijd bekend wat de mogelijkheden aan zorg zijn. Laat staan dat u weet
hoe u die kunt aanvragen. Onduidelijkheid en onervarenheid met de zorg leiden tot een
onzeker gevoel. Het is dan geruststellend als een vertrouwd persoon u helpt en u de weg
wijst. Joris Advies vervult graag die rol.

Wie is Joris Advies
Joris Advies is een adviesorgaan binnen Joris Zorg. Het is de centrale plaats voor alle vragen op zorggebied. Joris Advies bestaat uit adviseurs en administratieve ondersteuners.
De adviseurs helpen u bij zorgvragen en weten wat de mogelijkheden zijn. Bovendien zijn
ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg.

Vrijblijvend advies
Wat kan Joris Advies voor u doen
Als u een vraag heeft over zorg of u wilt informatie over diensten van Joris Zorg,,
dan kunt u bellen met Joris Advies. Zij staan u te woord en helpen u telefonisch als
dat kan. Vindt u het prettiger om persoonlijk met iemand te praten, dan kunt u een
afspraak maken met Joris Advies in Oirschot of gewoon bij u thuis. Ze nemen de tijd
voor u, luisteren naar uw vraag of probleem en gaan vervolgens op zoek naar een
oplossing. Joris Advies informeert en adviseert u over diensten en mogelijkheden
op zorggebied.

	Verder biedt Joris activiteiten aan. Die maken het leven aangenamer voor mensen
die thuis wonen maar het leuk vinden om activiteiten te doen in gezelschap. Denk
bijvoorbeeld aan bloemschikken, bingo, of gezellig koffie drinken. Andere ondersteunende diensten zijn thuiszorg, professionele alarmering en de maaltijdservice
aan huis. Joris Advies bespreekt waar u behoefte aan heeft en informeert u over de
mogelijkheden.
	Joris Zorg biedt als extra service medische hulpmiddelen aan. U kunt voor een periode van 6 maanden onder meer rollators, krukken en bedverhogers lenen. Voor
loophulpmiddelen en rolstoelen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Waarover adviseert Joris Advies
Wonen met zorg
	Wie in een zorgcentrum wil wonen, heeft een indicatie nodig. Hierin staat of u
recht heeft op zorg in een zorgcentrum of terecht kan op een verpleegafdeling.
De adviseurs van Joris Advies kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie.
	Als u een indicatie heeft gekregen kunt u bij Joris Advies terecht voor verdere uitleg en de eventuele plaatsing op een wachtlijst. Indien u een rondleiding wenst
in een zorgcentrum of binnen kleinschalig wonen van Joris Zorg kunt u daarvoor
ook bij Joris Advies terecht. U kunt een kijkje nemen bij Sint Joris in Oirschot,

Activiteiten in gezelschap

