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“omdat in zorg het menselijke aspect centraal moet staan “

STICHTING KATHARINA KASPER STELT ZICH VOOR
NIEUWS OVER ZORG BINNEN UW REGIO

Wij zijn een relatief nieuwe zorgorganisatie
ontstaan uit een kloosterorde. Wij zijn een
non-profit organisatie in de geïndiceerde- en
niet geïndiceerde zorg en stellen ons als doel
iedere zorgvrager te helpen.

Stichting Katharina Kasper richt zich op de
volgende doelgroepen:
Ouderen
Kinderen en jeugdigen
Mensen met psychiatrische problematiek
Mensen met een beperking
Mensen met sociaal-maatschappelijke
problematiek

Wij bieden de volgende zorg:
Thuisbegeleiding…………………
volwassenen en ouderen, kind- en jeugdzorg
(gezin)
Wij bieden praktische ondersteuning en
begeleiding bij psychische of sociale
problemen. Verschillende situaties zijn
mogelijk,
bijvoorbeeld
langdurige
psychiatrische problemen, problemen met de
organisatie van het huishouden, opvoedingsproblemen of verslavingsproblematiek. De
thuisbegeleiding is gericht op het
structureren van het dagelijks leven en
bevordert de zelfredzaamheid. Samen met
de cliënt werken we aan verbetering op de
volgende onderdelen:

-

Opvoedingsondersteuning

-

Ondersteuning bij beperkte
verstandelijke vermogens

-

Structurering van het huishouden

-

Begeleiden van kinderen met
ontwikkelingsproblemen

-

Het leren omgaan met een
psychiatrisch- of psychogeriatrisch
ziektebeeld

-

Begeleiding bieden aan familieleden
om met de problematiek om te gaan.

Cliënten
krijgen
binnen
een
hulpverlenings- proces te maken met veel
verschillende hulpverleners. Van belang
is het dus dat er een duidelijke
taakverdeling is en er afspraken worden
gemaakt
tussen
verschillende
betrokkenen. De thuisbegeleider speelt
hierbij een coördinerende rol en probeert
de zorg op die manier zo goed mogelijk
op de cliënt af te stemmen. De
thuisbegeleiding van Katharina Kasper
richt zich daarom sterk op de cliënt en
probeert deze stap voor stap te helpen in
het verbeteren of stabiliseren van de
situatie, zodat de cliënt weer grip krijgt
op zijn leven.

Dagopvang/inloop………………..
Voor diverse doelgroepen zorgvragers
bieden wij dagopvang in de Oostelijke
Mijnstreek en Westelijke Mijnstreek

(vanaf medio 2015). Hier worden door
professionals en vrijwilligers activiteiten
georganiseerd.
Vooral het sociaal-maatschappelijk aspect
staat hierin centraal. De dagopvang levert
een bijdrage aan de vroeg-signalering van
toekomstige problemen. Ook heeft het
als doel om de eenzaamheid te verlichten
en de doelgroep actief vorm te laten
geven aan hun eigen leven. Vervoer
behoort tot de mogelijkheden. Binnen
de dagopvang wordt het volgende
aangeboden:
-

-

-

Verpleging en verzorging………
Tot slot bieden wij verpleging en verzorging
vergoed uit een persoonsgebonden budget,
middels trekkingsrecht via de SVB bank.
Verpleging en verzorging wordt door ons
geboden aan mensen met een beperking
(zowel fysiek als psychisch), thuiswonende
zieken en ouderen. Verpleging kan
bijvoorbeeld bestaan uit het verzorgen van
wonden en het geven van injecties. De
verzorging kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp
bij aan- en uitkleden, het in en uit bed gaan
en hulp bij het wassen.

Begeleiding binnen de groep en
persoonlijke aandacht

Contactgegevens:

Een zinvolle dagbesteding in de
vorm
van
verschillende
activiteiten, zoals koken, bakken,
knutselen,
geheugentraining,
ondersteuning bij gebruik van
computer, sport, ontspanning,
spel etc.

Centraal nummer: 046-8080118
info@katharina-kasper.nl

Verder biedt de dagopvang tal van
andere mogelijkheden, zoals
maaltijdservice, verpleegkundigen/of maatschappelijk spreekuur,
begeleiding
naar
huisarts,
boodschappen, Alzheimercafé.

Algemeen

Hoofdlocatie/Postadres:
Klooster Sancta Maria
Molenstraat 44
6161 CV Geleen

Oostelijke Mijnstreek
Centraal nummer: 045-8080155
oostelijke.mijnstreek@katharina-kasper.nl
Regioconsulente Lieke Theunissen
Westelijke Mijnstreek
Centraal nummer: 046-8080118
westelijke.mijnstreek@katharina-kasper.nl
Regioconsulente Laurie Stoffels
Maastricht-Heuvelland
Centraal nummer: 043-8080020
maastricht.heuvelland@katharina-kasper.nl
Regioconsulente Anne Reijn
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