
Als je hersenletsel hebt, kan zelfstandig wonen zonder professionele 
ondersteuning soms niet meer. Met volledig pakket thuis van Interakt-
Contour woon je in een eigen woning mét 24-uurs zorg. 

Met het volledig pakket thuis woon je in een eigen appartement of huis in de buurt van een van onze 
woonlocaties. Onze zorg en ondersteuning zijn hierdoor ook voor jou 24 uur per dag beschikbaar.

Je eigen plek 
Een begeleider van InteraktContour kan je helpen bij het vinden van een geschikte plek om te wonen. 
Je betaalt zelf de vaste lasten van de woning, zoals de huur en energiekosten. Als er aanpassingen nodig 
zijn, worden die gedaan in overleg met de gemeente of de woningbouwvereniging.

Je eigen plan
Het uitgangspunt is dat jij zo zelfstandig mogelijk leeft. Een vast team van begeleiders biedt je zorg en 
begeleiding op afspraak. Denk hierbij aan:
• Hulp bij persoonlijke verzorging
• Psychosociale begeleiding
• Huishoudelijke hulp 
• Hulp bij het klaarmaken van maaltijden
• Je financiën
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Digitale hulpmiddelen 
Digitale hulpmiddelen komen van pas als je zelfstandig(er) wilt zijn. Ze maken je minder afhankelijk  
van begeleiding. Technische slimmigheidjes ondersteunen je en geven je meer regie over je leven. 
Zodat jij beter mee kunt doen aan de samenleving. Ook binnen het volledig pakket thuis bieden we 
zorgtechnologie. Een paar voorbeelden: 
• Beeldhorloge
• Beeldtelefoon (TeleZorg)
• Een slim medicijndoosje 
• Valdetector

Zinvolle dagbesteding 
Een onderdeel van de begeleiding bestaat uit het hebben van een leuke dagbesteding waar jij blij  
van wordt. Ontdek samen met je persoonlijk begeleider en je netwerk wat je leuk lijkt om te doen. 
InteraktContour organiseert dagbesteding op diverse locaties bij jou in de buurt. Of misschien wil je 
vrijwilligerswerk doen. We werken met veel organisaties samen. Daardoor kom je altijd ergens terecht 
waar jouw talenten tot zijn recht komen en waar je je prettig voelt.

Aanmelden
Wil jij je aanmelden voor volledig pakket thuis? Mail naar zorgbemiddeling@interaktcontour.nl  
of bel 0341-255776.

meer weten?
0341 255 777 • info@interaktcontour.nl 
www.interaktcontour.nl

Over InteraktContour
InteraktContour helpt mensen die problemen ervaren na hersen- 
letsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of 
ziekte. Hun leven en dat van hun naasten verandert. Naar werk of 
school lukt vaak niet meer en thuis is alles anders. 

Toch is er altijd íets mogelijk, en daar richt InteraktContour zich op. 
We helpen cliënten en hun naasten te ontdekken wat er nog kan, 
bieden specialistische zorg en geven persoonlijke aandacht.  
We helpen de cliënt zijn doelen op het gebied van leven, wonen en 
werken te bereiken. 
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