
Jazeker, dat kan met 
Zorg thuis van Savant.
Zorg in uw vertrouwde omgeving.

Kan ik met 
een zorgvraag 
nog thuis blijven 
wonen?
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Comfortabel leven in uw eigen vertrouwde 
woning. U houdt uw zelfstandigheid en 
beleeft veel plezier aan persoonlijk gemak. 
Een groot goed dat Savant Zorg met 
passende zorg ondersteunt.
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Zorg thuis

Zorg in uw 
vertrouwde omgeving
Passende zorg, juist thuis

Gewoon doen wat u leuk vindt, in uw eigen omgeving. U houdt uw 
zelfstandigheid en beleeft veel plezier aan persoonlijk gemak. Ook 
als u professionele ondersteuning nodig heeft. Savant denkt graag 
met u mee voor de best passende zorg thuis, zodat u zo lang 
mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Samen met u kijken we naar wat u nodig heeft voor goede zorg 
en ondersteuning thuis. Binnen onze mogelijkheden bieden wij 
verzorging en verpleging, gespecialiseerde ondersteuning, 
thuisbegeleiding, allerlei hulpmiddelen en nog veel meer. In deze 
folder leest u alles over deze diensten.

“  Alle benodigde zorg 
en ondersteuning 
gewoon thuis.”

Over Savant Zorg
Savant Zorg is een grote, gecertificeerde 
zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant. 
Savant levert een breed pakket aan diensten 
voor zorg, wonen en welzijn. Dit doen we 
zowel bij onze cliënten thuis als in onze 
mooie, moderne woonzorgcentra. 

Wilt u meer weten over de zorg- en dienstverlening van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

p. 5
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Huishoudelijke 
ondersteuning
Een helpende hand in uw huishouden 

Als u ouder wordt, ziek bent of herstellende kan het huishouden in 
de knel komen. Een helpende hand is dan meer dan welkom. Met de 
professionele en betrouwbare ondersteuning van Savant Zorg 
nemen wij de belangrijkste huishoudelijke taken van u over, gericht 
op een schoon en leefbaar huis.

Schoon en opgeruimd
Wij verzorgen dagelijks het huishouden bij ruim 2.300 cliënten thuis. 
Dankzij onze ervaring weten wij precies waar het om draait. Onze 
klantadviseurs bespreken met u welke huishoudelijke taken wij van 
u gaan overnemen. Onze medewerkers weten van aanpakken en 
denken actief met u mee.

Een gerust gevoel
Uw huishouden ondersteunen we met basiszorg of met hulp bij 
de regie in het huishouden. Welke vorm u ontvangt, bepaalt de 
gemeente. Tegelijkertijd bieden we een luisterend oor en kennen 
we de weg naar meer zorg, mocht u dit nodig hebben.

Wilt u meer weten over huishoudelijke ondersteuning van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000 op werkdagen 
tussen 09.00 en 14.00 uur en kies optie twee.

Zorg thuis

“ Dankzij hulp 
woon ik nog 
heerlijk op 
mezelf in een 
schoon huis.”

p. 6
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Verzorging  
en verpleging
De beste zorg thuis, persoonlijk en vakkundig

Fijn wonen in uw eigen huis. Ook als u ziek wordt, herstelt van  
een operatie of gewoon hulp nodig heeft. Met verzorging en 
verpleging van Savant krijgt u de beste, persoonlijke zorg.  
Gewoon bij u thuis, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt 
blijven wonen. Een geruststellende gedachte!

Betrokken kleinschalige wijkteams
U krijgt verzorging en verpleging van onze professionele 
verzorgenden en verpleegkundigen. Zij werken nauw samen  
in een klein wijkzorgteam. Dit team beheerst alle vormen van 
verzorging en verpleging tot in de puntjes en geeft u de beste 
zorg. Vol warmte en betrokkenheid. Daar kunt u van op aan.  
De spil van het wijkteam is de wijkverpleegkundige. Deze 
deskundige is uw contactpersoon. De wijkverpleegkundige  
werkt nauw samen met andere zorgverleners. Samen met  
u kijkt de wijkverpleegkundige wat u nodig heeft.

Wilt u meer weten over verzorging en verpleging thuis van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

Zorg thuis

“ Met hulp van  
Savant ben ik  
weer actiever.”

p. 9
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Wilt u meer weten over de gespecialiseerde zorgverleners van 
Savant? Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

Met deze zorg kunt u gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Doorgaans meldt de huisarts of specialist u aan voor 
deze zorg. 

Bij het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team werken ook kinder-
verpleegkundigen, dus ook met vragen over zorg voor kinderen 
kunt u bij ons terecht.

Gespecialiseerde ondersteuning
Bij de gespecialiseerde ondersteuning, richten onze collega’s zich 
op de ondersteuning, advisering en begeleiding van een aantal 
chronische ziektebeelden, zoals dementie, ziekte van Parkinson, 
COPD, CVA nazorg en hersenletsel. Zij werken nauw samen met 
een klein wijkzorgteam en andere zorgverleners.

Heeft u nog geen directe zorgvraag, dan kunt u ons ook vragen 
om preventief mee te denken bij passende inzet van ondersteuning 
in de nabije toekomst.

Gespecialiseerde 
zorgverleners
Hulp en therapie bij chronische ziekten

U woont zelfstandig thuis, maar door gezondheidsproblemen kan 
het dagelijkse leven echter steeds zwaarder worden. Gelukkig kunt u 
zo lang als mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen 
met hulp van onze gespecialiseerde zorgverleners van Savant Zorg. 
Een prettig idee!

Savant denkt graag met u mee welke therapie voor u thuis passend is 
en hoe u uw zelfredzaamheid kunt behouden of zo mogelijk vergroten. 

Gespecialiseerde verpleging
Heeft u thuis gespecialiseerde verpleging nodig vanwege een 
(tijdelijke) aandoening, ziekte of beperking? Wij voeren verpleeg-
technische handelingen bij u thuis uit, zoals een bloedtransfusie, 
het intraveneus toedienen van antibiotica en immunoglobuline, 
complexe wondzorg en dialyse. 

Naast het verlenen van gespecialiseerde zorg, kan het team u 
ook ondersteunen, begeleiden en adviseren bij (het verloop van) 
uw ziekteproces, op het gebied van: 
• oncologie
• palliatief en terminale zorg 
• longzorg
• hartfalen

Zorg thuis

“ Fijn om in mijn 
vertrouwde 
omgeving te 
kunnen blijven 
wonen.”
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“ Een jaar geleden zag ik het niet meer 
zitten. Dankzij thuisbegeleiding is 
er weer enige orde in de chaos.”

Thuisbegeleiding
Ondersteuning om weer grip op uw leven te krijgen

Soms gaat het leven even niet zoals u wenst. Door stress of 
problemen kunt u het overzicht kwijt raken. Wanneer het thuis niet 
meer zo goed loopt, biedt Savant passende ondersteuning. De hulp 
is gericht op uw dagelijkse leven, waarbij structuur en praktische 
oplossingen centraal staan.

Zorg thuis

Samen werken aan oplossingen
De thuisbegeleider werkt samen met u, maar ook met 
andere hulpverleners en mensen uit uw netwerk aan 
duidelijke, haalbare doelen. Daarbij wordt gekeken naar de 
samenhang van de problemen in uw dagelijks leven. Door 
inzicht in patronen leert u uit te breiden wat goed gaat en 
de regie over uw leven weer op te pakken.

Wilt u meer weten over thuisbegeleiding van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

Thuisbegeleiding ondersteunt 
u onder meer bij:
•  organiseren van het dagelijkse leven 

en op orde brengen van de administratie
•  omgaan met psychische/psychiatrische 

problemen, zoals depressie en angsten
•  omgaan met een beperking, zoals niet 

aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie
•  ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, 

zoals video hometraining
•   omgaan met ingrijpende veranderingen, 

zoals een scheiding of verlies van een partner
• ondersteunen van mantelzorg(ers)
•  integreren in en deelname aan de 

samenleving
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Wonen met Zorg & Service

Hulpmiddelen
Handige medische hulpmiddelen snel in huis

Een ziekte, blessure of aandoening. 
Het kan iedereen zomaar overkomen. 
Dan is het fi jn dat u snel en gemakkelijk 
hulpmiddelen kunt lenen.

Hulpmiddelen dragen bij aan uw zelfstandigheid. Zo kunt u 
gebruik maken van een aankleedstok bij het zelfstandig 
aankleden. Hulpmiddelen kunnen ook nodig zijn bij de zorg 
die u ontvangt. Denk aan een speciaal matras of een tillift. 
Ook zijn er hulpmiddelen die u extra comfort bieden, zoals 
een in hoogte verstelbaar bed. De wijkverpleegkundige kan 
u meer vertellen over de mogelijkheden.

Groot assortiment
Voor medische hulpmiddelen werkt Savant Zorg samen met 
Medicura. Bij Medicura kiest u eenvoudig uit meer dan 1.500 
(medische) hulpmiddelen. Van rolstoel tot bedden en tilliften. 
Deze kunt u lenen, huren of kopen. De hulpmiddelen worden 
snel en gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd.

Deskundig advies 
Voor deskundig advies over 
medische en orthopedische 
zorghulpmiddelen en een 
uitgebreid assortiment kunt
u terecht bij Zorgwinkel 
Medicura via www.medicura.nl 
of bel 088 007 11 00.

Wilt u meer weten over hulpmiddelen van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

“ Ik geniet dankzij hulp 
volop van de mooie 
dingen in het leven.”

Zorg thuis

p. 15
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Zorgtechnologie
Technologie om uw zelfredzaamheid te vergroten

Zorgtechnologie kan ervoor zorgen dat u langer zelfstandig thuis 
kunt blijven wonen en het kan uw mantelzorgers ontlasten. Bij de 
inzet daarvan wordt altijd gekeken wat wel of niet bij uw situatie 
past. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zorgtechnologie 
die we inzetten.

Medicijndispenser
De medicijndispenser is een slim apparaat waardoor u altijd 
op het juiste moment van de dag uw medicijnen inneemt. 
U, uw mantelzorger of de zorgmedewerker vult het apparaat 
met de medicatie. Als het tijd is voor uw medicijn, geeft de 
medicijndispenser een signaal. Het apparaat reikt de juiste 
medicatie aan. Vervolgens pakt u eenvoudig het zakje met de 
geneesmiddelen uit het apparaat en neemt de medicijnen in. 
Wanneer de medicijnen niet op tijd worden uitgenomen, wordt 
u gebeld. Wanneer ze u niet te pakken krijgen, krijgt uw 
mantelzorger of de zorgmedewerker een signaal.

Dagkalender
De dagkalender helpt om op eenvoudige 
wijze structuur aan te brengen in het 
leven van mensen met beginnende 
dementie. Het hebben van een dagritme 
zorgt voor rust. Rust voor u en voor uw 
directe omgeving. De dagkalender toont 
afspraken op het juiste moment van de 
dag. De kalender neemt onzekerheid weg 
en stimuleert uw zelfredzaamheid.

“ Ik ben niet langer 
afhankelijk van 
anderen door de 
medicijndispenser.”

Zorg thuis

“ Ons mam belt dankzij de dagkalender 
veel minder over wie er langs komt of 
wat we gaan eten.”
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Beelschermzorg
Met beeldschermzorg krijgt u op afgesproken momenten zorg 
via een beeldbelverbinding. Met behulp van een tablet maakt u 
verbinding met een deskundige zorgmedewerker. Via de 
rechtstreekse verbinding met beeld en geluid kunnen we zorg op 
afstand bieden. We kunnen u op afstand helpen bij bijvoorbeeld 
het innemen van medicijnen, begeleiden bij inhaleren of het 
doornemen van de dagstructuur en afspraken. 

Leefstijlmonitor
Slimme sensoren geven inzicht in uw bewegingen. Na twee 
weken worden vaste patronen herkend, bijvoorbeeld tijdstippen 
dat u gaat eten, naar de wc gaat of naar bed gaat. Zorg-
medewerkers en mantelzorgers kunnen zo op afstand via 
een app zien wat uw patronen zijn en of er afwijkingen in zijn. 
Bijvoorbeeld als u een langere tijd niet of juist veel beweegt 
of wanneer u niet thuis bent gekomen. Bij veranderingen in uw 
dagelijks leefpatroon ontvangen de zorgmedewerkers en uw 
naasten een melding en weten zo dat er mogelijk een extra 
zorgvraag aan het ontstaan is. 

Wilt u meer weten over zorgtechnologie van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

“ Op afstand, maar het 
voelt toch heel dichtbij.” Digitaal slot

Als u gebruik wilt maken van 
hulp van een zorgmedewerker 
wanneer u een alarm oproep 
maakt, is het belangrijk dat 
deze organisatie toegang heeft 
tot uw woning. Ook als u zelf 
niet naar de voordeur kunt 
komen. Met een digitaal slot 
kiest u voor veiligheid. Er is altijd 
terug te zien, wie er binnen is 
geweest. De digitale sleutels, 
die werken via een bluetooth 
verbinding, zijn altijd 
beschikbaar op de telefoon, 
zodat de hulpverleners altijd 
toegang hebben. 

Wij zijn continu in ontwikkeling op het gebied van 
zorgtechnologie. De wijkverpleegkundige vertelt u graag 
over alle mogelijkheden.

Zorg thuis
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xxxxx

Personenalarmering
Vertrouwde hulp dichtbij

Zelfstandig wonen met een veilig en gerust gevoel? Dat kan met de 
alarmeringsservice van Savant Zorg. Met één druk op de knop heeft 
u altijd vertrouwde hulp dichtbij, 24 uur per dag!

Met de personenalarmering kunt u alarm slaan als u hulp nodig 
heeft. Onze alarmeringsservice werkt met een persoonlijk 
alarmeringssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er altijd iemand
bereikbaar is in noodsituaties. Zeven dagen per week, 24 uur per dag 
krijgt u zo snel mogelijk hulp. Dus ook ’s nachts en in het weekend.

“ Goed dat ik  
altijd meteen 
hulp kan 
krijgen.”

Alarmknop
Als u op de alarmknop van  
uw zender drukt, ontvangt  
de Klantenservice van Savant 
een melding. De medewerker  
van de Klantenservice schakelt 
vervolgens hulp in; dit kan 
assistentie door familie of 
bekenden zijn of professionele 
alarmopvolging. Bij alarm-
opvolging is een medewerker  
van Savant zo snel mogelijk bij  
u met vakkundige zorg.

Zorg thuis

Wilt u meer weten over  
de personenalarmering  
van Savant? Kijk op  
www.savant-zorg.nl  
of bel 0492 572 000.

p. 21
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Gemaksdiensten
Een uitgebreid aanbod van diensten aan huis

U houdt graag uw zelfstandigheid, maar wilt graag ondersteuning 
bij praktische zaken in het dagelijkse leven? Savant Zorg 
ondersteunt u met gemaksdiensten bij u thuis.

Uitgebreid servicepakket
Om het u gemakkelijk te maken, hanteren we een uitgebreid 
servicepakket met betaalbare gemaksdiensten voor wonen en 
welzijn. Daarvoor werken we nauw samen met Faros Senioren-
dienstverlening. De diensten worden snel geleverd door lokale 
bedrijven. U kunt denken aan:
•  Uw administratie professioneel verzorgd met administratieve 

ondersteuning
•  Klussenservice voor alle denkbare klussen in en rondom uw huis
• Uw tuin met zorg onderhouden door de hoveniersservice
•  Heerlijk geurende bloemen thuis door de 

bloemenbezorgservice
• Schoonheidsverzorging, lekker ontspannen genieten
•  Problemen met de computer? De computerservice staat voor 

u klaar!
• Compleet zorgeloos verhuizen met de verhuisservice
• Kapper aan huis: wassen, knippen en föhnen
• Voetverzorging met een pedicure aan huis
• Collectieve verzekeringen, goedkoper compleet verzekerd Wilt u meer weten over gemaksdiensten? 

Kijk op www.farosgroep.nl of bel de Servicelijn van Faros: 0492 343 913. 

Zoals ú het wilt
Staat een dienst waaraan u behoefte heeft hier niet vermeld? 
Laat het ons dan weten en we kijken samen met u naar de 
mogelijkheden!

“ Comfortabel leven in mijn 
eigen vertrouwde huis.”
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Smaakvolle maaltijden bij Savant Zorg of thuis

Gaat koken moeilijk, is boodschappen doen te zwaar? Of kunt  
u (tijdelijk) niet voor uw eigen maaltijden zorgen? Savant Zorg  
denkt graag met u mee in de mogelijkheden. Thuis of in onze 
woonzorgcentra. 

Heerlijk eten bij Savant 
Houdt u van gezellig tafelen aan mooi gedekte tafels en vriendelijke  
bediening? Genietend van culinaire gastvrijheid in een fijne 
ambiance? Schuif dan aan in een van onze gezellige restaurants  
in onze woonzorgcentra. Op pagina 30 vindt u alle woonzorgcentra 
van Savant.

Maaltijden aan huis
Savant denkt graag met u mee wanneer  
u moeite heeft met de maaltijd te bereiden 
en verwijzen u graag door naar de 
gemeente voor het aanvragen van een 
maaltijdregeling. 

Maaltijden

Zorg thuis

Wilt u meer weten over maaltijden van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

“ Eten is elke 
dag weer een 
feestje.”

p. 25
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Zorg thuis

Waar ontmoeten centraal staat

Bent u op zoek naar gezelligheid en sociaal contact en wilt u mensen 
van uw leeftijd ontmoeten in een ongedwongen en ontspannen sfeer? 
Of bent u op zoek naar een fi jne invulling van uw dag? Savant 
verwelkomt u in een woonzorgcentrum bij u in de buurt. Hier kunt 
u deelnemen aan diverse leuke activiteiten.

Bij de welzijnsactiviteiten van Savant vindt u altijd iets van uw gading. 
Samen met anderen beleeft u veel plezier aan bijvoorbeeld zingen, 
sjoelen en schilderen. Ook kunt u gezamenlijk genieten van maal-
tijden. U ontmoet bewoners van onze locaties en mensen uit de wijk. 
U kunt deelnemen aan deze activiteiten zonder indicatie.

Structuur met dagactiviteiten
Heeft u meer structuur en begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een 
lichamelijke of geestelijke beperking? U kunt in onze woonzorgcentra 
terecht voor gezellige activiteiten. We houden daarbij rekening met uw 
mogelijkheden en behoeften. Savant maakt met u afspraken over de 
persoonlijke invulling van de activiteiten en te behalen resultaten. 
Voor dagactiviteiten heeft u een indicatie nodig. Als u meedoet aan 
een dagactiviteit op basis van een Wmo- of Wlz-indicatie, betaalt u 
een wettelijke verplichte eigen bijdrage aan het CAK.

Welzijns- en 
dagactiviteiten

Kom sfeer proeven 
Loop eens binnen in een 
woonzorgcentrum van 
Savant, laat u voorlichten 
en proef de sfeer!

Wilt u meer weten over 
welzijns- en dagactiviteiten
bij Savant? Kijk op 
www.savant-zorg.nl
of bel 0492 572 000.

“ Gewoon gezellig 
en lekker actief.”

p. 27



Met eerstelijns verblijf kunt u rustig aansterken in een fijne omgeving waar 
u wordt omringd door professionele zorg gericht op een spoedig herstel. 
Savant neemt de zorg over van het ziekenhuis of uw mantelzorger. Wij 
bieden persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding, afhankelijk van 
uw situatie, wensen en levensstijl. Tijdens het tijdelijke verblijf bij Savant is 
de medische verzorging in handen van de  specialist ouderengeneeskunde 
of de huisarts.

Eerstelijns verblijf
Aansterken in een fijne omgeving

U mag uit het ziekenhuis, maar kunt nog niet 
naar huis omdat u moet herstellen. Of u woont 
thuis en uw mantelzorger kan even niet voor  
u zorgen. Savant heeft dan precies wat u nodig 
heeft: een appartement waar u kort kunt  
verblijven met de zorg die u nodig heeft. 

Modern appartement met zorg op maat
Het appartement is van alle gemakken voorzien. U heeft een  eigen 
 keukenunit, toilet en doucheruimte. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik 
 maken van alle faciliteiten van ons woonzorgcentrum, zoals het  
restaurant, en deelnemen aan welzijnsactiviteiten. Savant Alphonsus Helmond 

Savant de Ameide Helmond 
Savant de Lisse Asten 

Savant Hof van Bethanië Mierlo
Savant Sonnehove Someren

Onze woonzorgcentra met eerstelijns verblijf:

Zorg thuis
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Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo
Geldrop

Deurne

Asten

Someren

Laarbeek

Boekel

Veghel

Son

Veldhoven

Heeze

Gemert

Bakel

Ons werkgebied

Asten
Asten, Heusden en Ommel

Deurne
Deurne, Liessel, Vlierden, 
 Neerkant en Helenaveen

Geldrop-Mierlo
Geldrop en Mierlo

Gemert-Bakel
Gemert, Bakel, Elsendorp, 
 Handel, Milheeze, De Mortel 
en De Rips

Helmond
Helmond Binnenstad, 
 Helmond-Noord, 
 Helmond-Oost,
Helmond-West, Stiphout, 
 Brandevoort, ’t Hout, Warande,
Dierdonk en Rijpelberg

Laarbeek
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
 Lieshout en Mariahout

Nuenen
Nuenen, Nederwetten en 
 Gerwen

Someren
Someren-dorp, Someren-Eind, 
Someren-Heide en Lierop 

U vindt Savant Zorg in onderstaande 
gemeenten en dorpskernen in de regio 
Zuidoost-Brabant.

Bekijk onze woonzorgcentra >

Zorg thuis
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Zorg thuis

Onze woonzorgcentra

Savant Sonnehove
Sonnehove 1
5711 HA Someren

Savant de Lisse
Deken Meijerstraat 1
5721 BZ Asten

Savant Hof van Bethanië
Heer van Scherpenzeelweg 9
5731 EG Mierlo

Savant de Eeuwsels
Nieuwveld 85
5702 HW Helmond

Savant Alphonsus
Hoofdstraat 176
5706 AP Helmond

Savant Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond

Savant van Lenthof
Van Lenthof 2
5671 ET Nuenen
Geen restaurant aanwezig

Savant de Ameide
Ameidepark 8
5701 ZZ Helmond
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Wilt u meer informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 

Heeft u een acute zorgvraag? 
Dan kunt u 24 uur per dag met ons in contact komen 
via 0492 572 000.

Savant Zorg luistert V
.2
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Postadres 
Postbus 222 
5700 AE Helmond

www.savant-zorg.nl
Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo

Geldrop

Deurne

Asten

Someren

Laarbeek

Boekel
Veghel

Son

Veldhoven

Heeze

Gemert

Bakel

Volg ons op social media
facebook.com/SavantZorg.nl
linkedin.com/SavantZorg


