
Zoekt u een uitstekende 
kwaliteit thuiszorg? 
TriviumMeulenbeltZorg 
staat voor u klaar in de 
gemeenten Almelo, Borne, 
Hengelo, Tubbergen en 
Twenterand.

Let op: Hulp in de huishouding 
krijgt u niet uit de AWBZ vergoed, 
maar uit de Wet Maatschap
pelijke Ondersteuning (WMO). 
Wij  bieden echter wel huishoude
lijke hulp in combinatie met 
AWBZzorg. Vraag onze zorg
bemiddelaars om informatie. Voor 
contact gegevens, zie de achter
kant van deze folder. 

Bereken uw eigen bijdrage via de 
website van het Centraal Admini
stratie Kantoor (CAK): 
www.hetcak.nl. U kunt het CAK 
ook (gratis) bellen via telefoon
nummer: 0800  1925.

Uitgangspunt zorgverlening
De afspraken rond uw zorg aan 
huis zetten wij samen met u op 
papier in een zorgverlenings
overeenkomst. 

Onze medewerkers zijn betrokken 
en omringen u met toewijding. 
Uw wensen en behoeften staan 
daarbij centraal.
Wonen, zorg en welzijn van TMZ:
een drieeenheid

 een uitgebreid zorgpakket;•	
 24 uur per dag de mogelijk  •	
heid tot alarmering met zorg
opvolging;
 specialistische kennis;•	
 ondersteuning van uw mantel•	
zorgers.

U ontvangt al onze diensten 
op basis van een gecertificeerd 
 kwaliteitsbeleid.

Contactgegevens
Hebt u vragen of wilt u meer 
weten, neem dan contact op met 
Thuiszorg TMZ via ons zorgsteun
punt in uw regio.

Regio Hengelo
Zorgsteunpunt  
Thiems Inn
Bezoekadres:  
Bevrijderslaantje 6
7551 KT  Hengelo
Tel. (074) 245 35 87
Fax (074) 250 56 10

Regio Borne  
(en Bornerbroek)
Zorgsteunpunt  
Het Dijkhuis
Bezoekadres: 
’t Dijkhuis 1
7622 CM  Borne
Tel. 0900  2 453 453
Fax (074) 851 83 01

Regio Almelo 
Zorgsteunpunt 
Het Noabershoes
Bezoekadres:  
Zwanenbelt 37
7607 JW  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23
Fax (0546) 45 61 37

Zorgsteunpunt  
De Riet
Bezoekadres: 
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

Regio Twenterand
Zorgsteunpunt 
Garvesingel
Bezoekadres:
Garvesingel 188
7672 BJ Vriezenveen
Tel. 0900  2 453 453
 
Regio Tubbergen
Thuiszorg TMZ 
Tubbergen
Bezoekadres:
De Borgstaete 31
7651 LB Tubbergen
Bezoek op afspraak
Tel. 0900  2 453 453

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Contactgegevens  
    van TMZ:

Onze medewerkers zijn 
betrokken en omringen  
u met toewijding.  
Uw wensen en behoeften 
staan daarbij centraal. Thuiszorg

“Mensen wonen het liefst  
 in hun eigen omgeving”

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne



Zelfstandig wonen en zelf uw leven bepalen is voor ieder mens 
belangrijk. Maakt ziekte of een lichamelijke beperking dit minder 
makkelijk voor u? Dan kan thuiszorg van TriviumMeulenbeltZorg, 
kortweg TMZ, u uitkomst bieden; op moeilijke momenten kunt u 
gebruikmaken van onze professionele ondersteuning. Dat maakt 
langer op u zelf wonen mogelijk. 

Hebt u later meer zorg nodig? TMZ biedt u naast thuiszorg vele 
andere diensten. Bovendien sluit al onze zorg op elkaar aan en staat 
u er bij ons nooit alleen voor; TMZ neemt u als het ware aan de hand 
door zorgland. 

TriviumMeulenbeltZorg

Behandeling
Als u wilt, staan onze arts en ons 
paramedisch zorgteam klaar voor 
een eventuele behandeling.

Bewezen topkwaliteit
Bij TMZ ontvangt u topkwaliteit 
thuiszorg. Dat bewees Cliënt en 
Kwaliteit. Dit onafhankelijke bureau 
ondervroeg in 2008 onze thuiszorg
cliënten. De uitkomsten vergeleken 
de onderzoekers met de scores van 
197 andere thuiszorginstellingen 
in de periode van juni 2007 tot 
en met oktober 2008. Wat bleek? 
TriviumMeulenbeltZorg hoort 
bij de top van Nederland! Onze 
 cliënten blijken meer dan gemiddeld 
 tevreden over de kwaliteit van onze 
zorg en de dienstverlening. Dankzij 
deze waardering mag 
 Thuiszorg TMZ zich 
‘best  practice’ noemen. 

Diensten aan huis
U kunt zorg van TriviumMeulenbeltZorg 
ontvangen in de regio’s Almelo, Borne, 
Hengelo, Tubbergen en Twenterand. 

Hulp in de huishouding
Kunt u de huishouding niet of nauwe
lijks zelf doen door ziekte of een licha
melijke beperking? Vraag dan om onze 
steun. Deze hulp bieden wij in combina
tie met onze andere diensten. 

Persoonlijke verzorging 
Hebt u moeite met persoonlijke verzor
ging, zoals wassen, aan en uitkleden? 
Thuiszorg van TMZ biedt dan uitkomst; 
onze medewerkers helpen u hier – als 
dat nodig is dagelijks  mee.

Verpleging
Hebt u verpleging nodig op het gebied 
van bijvoorbeeld wondverzorging? Deze 
en andere verpleegkundige taken voeren 
onze medewerkers graag bij u thuis uit.

Ondersteunende begeleiding
Wat kunt u bereiken met onze onder
steunende begeleiding:
•	u	redt	zich	langer	zelf	en	krijgt	een	

goede invulling van de dag;
•	u	voorkomt	eenzaamheid	door	con

tact te houden met uw omgeving;
•	u	neemt	druk	weg	bij	uw	

mantelzorger(s).

Aanvraag
Om zorg te krijgen, hebt u een 
indicatie nodig, een soort zorg
beoordeling. De zorgbemiddelaar 
van TriviumMeulenbeltZorg helpt 
u graag bij het aanvragen van deze 
indicatie.

Kosten
Het grootste deel van onze 
thuiszorgdiensten krijgt u betaald 
vanuit de Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (AWBZ). De 
overheid wil dat u voor een aantal 
diensten een deel zelf betaalt. Dit 
deel, de eigen bijdrage, is afhanke
lijk van uw inkomen. 

Thuiszorg maakt het u makkelijker, 
omdat onze medewerkers u helpen, 
bijvoorbeeld bij het wassen van uw 
lichaam. 

Waar kunt u bij TMZ gebruik van maken:
•	Draagbaar	alarm	met	hulp	stand-by 

(24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week);
•	Voorlichting	(spreekuur)	en	advies	door	zorgbemiddelaars	over	

zorg,	wonen	en	welzijn;
•	Advies	en	eventueel	behandeling	door	een	arts	met	veel	kennis	

van	chronische	en	ouderdomsproblemen.	Ook	voor	advies	aan	
thuisbehandelaars,	zoals	uw	eigen	huisarts	of	fysiotherapeut;

•	Een	paramedisch	zorgteam	voor	een	consult	(fysiotherapeut,	
ergotherapeut,	logopedist,	psycholoog);

•	Verzorging,	verpleging,	behandeling,	begeleiding	en	advies	aan	
huis	en	hulp	in	de	huishouding.


