
  

 

Vragen en antwoorden 
 

Huurappartementen 
 
Kan ik me inschrijven voor een huurappartement van De Roos of Reinalda? 
Het betreffen sociale huurappartementen waarbij gekeken wordt naar het verzamelinkomen van 2 
jaar geleden. Op het moment van toewijzing dient er een zorgvraag te zijn (persoonlijke verzorging 
of verpleging). De minimale inschrijfleeftijd is 55 jaar. Het inschrijfformulier kunt u bij de frontoffice 
van zorgbemiddeling ophalen (in het Atrium rechts van de receptie) of telefonisch aanvragen op 
023-5338106. 
 
Kan ik thuiszorg van Zorggroep Reinalda krijgen als ik in de wijk woon? 
Bewoners van De Roos en Reinalda kunnen thuiszorg van ons ontvangen. In de wijk wordt geen 
thuiszorg geleverd. Heeft/wenst u vanuit de WMO een persoonsgebonden budget (PGB) voor 
huishoudelijk werk dan kunnen we u doorverwijzen naar Stichting ABC. 
 
Hoelang is de wachttijd voor een huurappartement? 
De medewerkers van zorgbemiddeling kunnen u telefonisch uitleggen hoelang de actuele wachttijd 
is. Telefoonnummer: 023-5338106.  
 
 

Bemiddeling verpleeghuis 
 
Kan ik me alvast inschrijven voor het Reinaldahuis? 
Het Reinaldahuis is een verpleeghuis waar mensen wonen met een verblijfsindicatie voor langdurige 
zorg (Wlz). Zodra deze indicatie is afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kunt u bij 
de organisatie van uw voorkeur op de wachtlijst komen te staan. Zij onderhouden contact met u 
gedurende de wachtperiode. U kunt niet op de wachtlijst staan zonder deze indicatie. 
 
Is er een wachtlijst voor het Reinaldahuis? 
Er geldt een wachtlijst voor de 2-kamerappartementen. Afhankelijk van uw zorgprofiel is deze 
wachttijd tussen de 6 en 15 maanden. De zorgadviseur van Zorggroep Reinalda kan u hier meer over 
vertellen.  
 
Ik wil na mijn operatie graag in het Reinaldahuis revalideren. Kan ik alvast een kamer reserveren? 
Afdeling Nazorg van het ziekenhuis heeft dagelijks contact met alle zorgaanbieders in de omgeving, 
dus ook met Zorggroep Reinalda. Zij zoeken een geschikte plek voor u. Als dit bij Zorggroep Reinalda 
is krijgen wij een aanmelding, waarna gekeken wordt of wij u de gevraagde zorg kunnen leveren. 
Vooraf reserveren is dus niet mogelijk. 
 


