
IN DE ACHTERHOEK ZORGEN  
WE VOOR ELKAAR



DE SLINGEBEEK IS ER VOOR: 
•  Ouderen met een Wlz-indicatie die na herstel, revalidatie of ziekenhuisopname

op de wachtlijst staan voor een vaste plek in een verpleeghuis en deze tijd thuis

niet kunnen overbruggen.

•  Ouderen die door een afwezige mantelzorger tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

•  Ouderen in urgente situaties door chronische lichamelijke klachten en/of dementie.

SAMEN ZIJN WE ER VOOR U
In De Slingebeek geloven we in de kracht 

van samenwerken. We zien welke zorg 

nodig is en hoe we die gezamenlijk het 

beste kunnen invullen. In deskundige en 

prettige samenwerking met alle partners 

in de zorgketen. We voelen mee met onze 

cliënten, hun familie en andere naasten. 

We staan dichtbij. Doen wat er gebeuren 

moet. En bewegen mee om onze cliënten 

te ontzorgen. Passend, doordacht en 

realistisch; voorbereidend op dat fijne, 

nieuwe thuis.

In de Achterhoek kijken we naar elkaar om.  
Zorgen we voor elkaar. Zijn we er voor elkaar.  
Dat is waarom wij; Azora, Markenheem en Sensire 
in 2020 samen De Slingebeek hebben geopend.

ALS HET ONVERWACHT SNELLER KOMT
Soms komt het onverwacht; het moment dat thuis wonen niet meer gaat. Door wacht- 

lijsten kost het vinden van een fijne verpleeghuisplek echter veel tijd. Ouderen die door 

ziekte of na een ziekenhuisopname acuut niet meer thuis kunnen wonen, moeten daar-

door uitwijken naar een verpleeghuis verder weg of blijven noodgedwongen thuis wonen, 

terwijl dat eigenlijk niet meer gaat. Door onze krachten te bundelen, bieden wij u in zo’n 

urgente situatie een fijne tijdelijke verpleeghuisplek in de buurt, tot uw definitieve nieuwe 

thuis gevonden is.   

EEN FIJNE TIJDELIJKE PLEK, DICHT BIJ HUIS
In onze tijdelijke verpleeghuisvoorziening in Gaanderen, bieden we u en andere  

Achterhoekse ouderen die acuut niet meer thuis kunnen wonen een fijn tijdelijk thuis;  

dicht bij familie, vrienden, mantelzorgers en uw vertrouwde omgeving. Terwijl u tot een  

half jaar lang onbezorgd woont in een van onze kleinschalige Achterhoekse woongroepen, 

is er ruimte om te zoeken naar een passende plek voor de langere termijn. Zo brengen  

we zorg samen. 

DIT VINDT U IN DE SLINGEBEEK:
•  Een tijdelijke plek ter overbrugging na revalidatie, herstel of ziekenhuisopname.

• Een huiselijke sfeer met Achterhoekse medebewoners.

• Ervaren zorgprofessionals van Azora, Markenheem en Sensire.

• 32 ruime slaapkamers met bed, douche, toilet en klein zitje.

• Vier huiskamers met keuken voor kleinschalig groepswonen.

• Gezellige dagactiviteiten, samen koffie drinken, koken en eten.

• Een prachtige groene omgeving in de vertrouwde Achterhoek.



De Slingebeek is de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van:

“ We zien welke zorg nodig is en hoe we die  
gezamenlijk het beste kunnen invullen”

De Slingebeek
Rijksweg 67
7011 DS Gaanderen

0314 - 356 380
info@deslingebeek.nl
www.deslingebeek.nl


