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Een thuiszorgdienst
die nog dichter bij
de mensen staat

Kotee staat dicht bij de mensen. Letterlijk en figuurlijk. Want
door ons uitgebreid netwerk is er altijd wel iemand bij jou in de
kotee. Maar dicht bij staan, betekent ook begrijpen: de tijd
nemen om te luisteren, een babbeltje te slaan en te blijven
zoeken naar hoe we met kleine gestes het leven van mensen
nog aangenamer kunnen maken. Alle mensen. Want of je nu
jong of wat ouder bent, een gezin hebt of alleenstaand bent,
Kotee heeft diensten op maat van jouw leven. Van verse warme
maaltijden tot klus- en poetsdiensten en thuisverpleging.
Kleine gestes, van groot belang
We nemen tijd voor extra zorgvragen naast onze dagelijkse dienstverlening.
Toen uit een bevraging bij de klanten van de Maaltijden aan Huis bleek dat
ongeveer 64% regelmatig alleen eet, waarvan 73% zelfs elke dag, en de helft
bovendien aangaf zich soms eenzaam te voelen, besloot het team van de
maaltijden daar iets aan te doen. Niet meer alleen focussen op het rondbrengen
van een maaltijd, maar samen met het team kijken wat we extra voor de klanten
konden betekenen. Het idee om voortaan de medewerkers te laten
meeschuiven aan tafel bij de klant werd gelanceerd.
Als je dat wil, blijft de chauffeur dus bij je eten. Of kan je met de chauffeur mee
tijdens de maaltijdronde, om samen de buurt nog eens te verkennen. We
nemen zelfs de tijd om eens bij je ouderlijke huis te stoppen, of gaan samen een
eerste ontmoeting aan met het lokale dienstencentrum en lunchen er lekker
met twee. Of wat dacht je van verjaardagstaartje voor onze jarige klanten? Een
boeket van bloemetjes als we komen snoeien in de tuin, onze terugkerende
verwenmomenten, slakkenpost, ...
Net al deze kleine moeites hebben we nu binnen Kotee vertaald naar “kleine
gestes”. Niet meer enkel bij de maaltijden, maar ook binnen de poetsdienst, de
dienst thuisverpleging, de klusdienst,… zetten we dus in op kleine dingen die
een verschil maken. Bij iedere dienstverlening willen we een extra meerwaarde
koppelen. Deze extra dimensie maakt ons tot wie we vandaag de dag zijn. Een
organisatie die dit tikkeltje extra wil bieden aan de klant.

Thuisverpleging
Thuisverpleging

Onze thuisverplegers en zorgkundigen zetten zich elke dag opnieuw in
om mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving te laten wonen. Dit doen we door hen niet als patiënt, maar
vooral als mens te benaderen en zorg en ondersteuning op maat aan te
bieden. Onze missie is duidelijk: jouw kwaliteit van leven behouden en,
als het even kan, verbeteren.
Onze medewerkers zijn altijd dichtbij. Ze zorgen voor het verschil door
tijd te maken voor jou. Tijd voor meer kwaliteit. Om naar jou te
luisteren. Om samen te praten. En vooral: tijd om samen te lachen.

Wat we doen

Je kan bij onze dienst terecht voor alle verpleegkundige zorgen aan
huis. Naast hulp voor dagelijkse persoonlijke verzorging (wassen,
kleden,...) helpen onze zorg- en verpleegkundigen je bij alle acute,
chronische of technische zorgen. Onze zorg gebeurt altijd in nauw
contact met je huisarts, familie, apotheek, palliatief netwerk of andere
eerstelijns hulpverleners.
Een greep uit onze diensten:
inspuitingen
(complexe) wondverzorgingen en compressietherapie, stomazorg
diabetesbegeleiding
sondevoeding, pijnpomp, chemotherapie
hulp bij klaarzetten en/of toedienen medicatie
geriatrische, palliatieve, oncologische,
psychiatrische zorg
ondersteuning bij incontinentieproblematiek
Jouw verzorging kunnen we doen bij je thuis, in je assistentieflat, op je
werkplaats in de regio Groot-Roeselare (voor bepaalde kleine
verzorgingen), in ons verpleeg- en zorgpunt in Kotee zelf of op een
ander tijdelijk verzorgingsadres in de regio.

Voor wie?

Hoe aanvragen?

Mensen met nood aan assistentie bij hun persoonlijke verzorging
(wassen, kleden, …)
Mensen met acute of chronische zorgen
Mensen met technische of zeer zorgspecifieke zorgen

We komen heel graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Je kan een
afspraak maken of ons gratis informatiepakket aanvragen via 051 24 60
50 of info@koteediensten.be.

Meer info over de regio's waar we actief zijn en de tarieven vind je op onze website
www.koteediensten.be.

Maaltijden aan Huis
Maaltijden aan Huis

Al meer dan 35 jaar kan je op ons rekenen voor een versbereide
maaltijd aan huis. Ons recept? Kwaliteitsvolle voeding en vooral: tijd
voor meer dan een simpele ‘goeiemiddag’. Dat betekent dat je
bezorger als mens dus minstens even warm is als de maaltijd zelf. En
onze glimlach, die krijg je er gratis bij als aperitief.
Een grote of kleine portie, veel of weinig saus, gesneden, gemalen,
vegetarisch, ... Heb je bepaalde voorkeuren of volg je een strikt dieet?
Geen probleem. Wij voorzien ook 10 (lekkere) diëten die we samen met
AZ Delta uitwerkten (suikerarm dieet, vetarm dieet, zoutarm dieet,
kalium of fosfor dieet, purine dieet, kiemvrij, licht verteerbaar,
restenarm dieet of eiwit verrijkte voeding).
Naast het standaardmenu bieden we wekelijks een andere
keuzemaaltijd aan. Deze maaltijd laat je kennismaken met andere
smaken, ingrediënten, bereidingswijzen, ... Kortom een ideale
afwisseling en aanvulling op onze vertrouwde menu.

Hoe werkt het?

Van maandag tot vrijdag brengen we jou een warme maaltijd aan huis.
De maaltijden voor het weekend maken we ook zelf en leveren we
gekoeld aan huis op donderdag of vrijdag. Omdat we dagvers koken,
kan je tot 17 uur op de dag ervoor bellen om wijzigingen door te geven.
De dag zelf kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en dit voor
8.30 uur.

Voor wie?

Onze maaltijden zijn er voor alle leeftijden. Alle inwoners van Roeselare
en de omliggende gemeentes kunnen maaltijden bestellen bij ons. En
omdat we ook dicht bij mensen buiten Roeselare en omstreken willen
staan, blijven we hard werken om deze dienst verder te laten groeien.
Je vindt een lijst met alle gemeentes waar we leveren op
www.koteediensten.be/maaltijden-aan-huis.

Hoe aanvragen?

We kunnen geloven dat je van al dat praten over eten honger hebt
gekregen. En we hebben goed nieuws: om kennis te maken met ons
menu en onze werking, kan je je vrijblijvend inschrijven voor een eerste
gratis maaltijd. Je kan je gratis maaltijd en je andere maaltijden
aanvragen via 051 24 60 50 of via info@koteediensten.be.

Eerst al even kijken wat de pot schaft?
Het menu van de komende dagen en weken kan je online bekijken via onze website
www.koteediensten.be.

Broodmaaltijden aan Huis
Broodmaaltijden aan
huis

Zoals Bart Peeters zingt over brood voor morgenvroeg, zo schiet Kotee
in actie. Met volle overgave! In tegenstelling tot Bart zal je er niet zelf
om moeten naar de bakker, want wij brengen het lekker bij je thuis. Met
de nadruk op lekker.
Ja, een minuutje voor een stuutje, dat hebben we wel! En je moet er
geen boterham minder om eten, ook de prijs zit goed!

Hoe werkt het?

Kotee lanceert aanbod op maat. Kleine honger? Geen probleem! Er is
geen minimumafname vereist, je bestelt enkel waar je zin in hebt. Zo
heb je 's avonds een lekkere broodmaaltijd, en meteen een goed ontbijt
voor de dag erop.
Bestellen kan tot 13 uur de dag voordien. Je kan telefonisch bestellen
(051 24 60 50), per mail (info@koteediensten.be), online via onze
website (www.koteediensten.be) of via onze chauffeur.
Wat? Ja! We laten met plezier onze chauffeur aan huis komen om jouw
bestelling persoonlijk op te nemen.

Voor wie?

Onze maaltijden zijn er voor alle leeftijden. Alle inwoners van Roeselare
en de omliggende gemeentes kunnen maaltijden bestellen bij ons. En
omdat we ook dicht bij mensen buiten Roeselare en omstreken willen
staan, blijven we hard werken om deze dienst verder te laten groeien.
Je vindt een lijst met alle gemeentes waar we leveren op
www.koteediensten.be/maaltijden-aan-huis.

Hoe aanvragen?

Bestel via 051 24 50 60 of info@koteediensten.be en het beleg is
onderweg!

Benieuwd wat er allemaal in ons aanbod zit?
Neem dan snel een kijkje op onze website www.koteediensten.be.

Poetsdienst
Poetsdienst

Het leven letterlijk nog schoner maken? Daar kunnen wij je bij helpen!
Onze poetsmedewerkers komen dan ook graag bij je langs om je een
handje te helpen in jouw huishouden.
Doe beroep op ons voor een grondige poetsbeurt, om die stapel strijk
eindelijk eens weg te werken of om je ramen te lappen. Dankzij een
(twee-)wekelijks bezoek van onze gedreven poetsmedewerkers, blinkt
jouw huis straks weer. En jij ook, want dat zware werk hoef jij niet meer
te doen.

Wat we doen

Je woning schoonmaken
In overleg met jou maaltijden bereiden
Boodschappen doen (terwijl jij thuis blijft)
Wassen en strijken in je huis

Hoe werkt het?

Jij laat ons weten welk uurrooster je wenst: dag, frequentie, het aantal
uren , ... wat je verwacht van je poetshulp. Wat wij van jou verwachten
is dat het nodige poetsmateriaal aanwezig is en dat de poetshulp kan
werken in veilige en hygiënische omstandigheden.
De poetsdienst werkt met dienstencheques. Meer info daarover vind je
op de website.

Hoe aanvragen?

Klinkt toch schoon hé? Nog schoner: je kan jouw aanvraag eenvoudig,
snel en proper online doen via www.koteediensten.be.

Je kan telkens bij ons terecht voor meer info op het nummer 051 24 50 60 of via mail op
info@koteediensten.be.
Neem zeker ook een kijkje op www.koteediensten.be om meer te weten te komen over deze
en al onze andere diensten.

Klusdienst
Klusdienst

Wat we doen

Een klemmende deur, een lekkende kraan of een verstopte gootsteen?
Onze klusdienst, met échte handige Harry's, staat klaar voor al je
herstellings- of onderhoudswerken in of rond je huis. Glimlach
inbegrepen!

Kleine herstellingswerken: een deurbel herstellen, losliggende
tegels vastmaken, een gebroken ruit vervangen ...
Behang- en schilderwerken: een kamer of plafond herschilderen,
losgekomen behangpapier plakken, een poortje schilderen ...
Andere karweitjes: een schilderij ophangen, meubels verplaatsen,
een lamp vervangen, een rolluiklint vervangen, een rookdetector
monteren ...
Tuinonderhoud: klein snoeiwerk, het gras maaien, onkruid wieden,
kleine hagen scheren ... (tuinen van max. 400 m²)
Grote(re) werken? Laat ons weten wat er uitgevoerd moet worden, en
we bekijken jouw aanvraag met plezier verder.

Voor wie?

Onze klusdienst is er voor iedereen die zelf moeite heeft met kleine
herstellings- of onderhoudswerken, maar waarvoor je moeilijk een
vakman kan inschakelen.

Hoe werkt het?

Na de aanvraag contacteren we je om een tijdstip af te spreken waarop
onze klusdienst kan langskomen. Betalen doe je pas na de uitgevoerde
werken.

Hoe aanvragen?

We zouden het wel snappen mocht je een foto tonen van een
overwoekerde tuin of een ingezakte tafel, maar nog beter is om info
aan te vragen of een aanvraag voor een klusje te doen via 051 24 60 50
of info@koteediensten.be.

Neem een kijkje op onze website voor een gedetailleerd overzicht van de klussen, tarieven en
andere praktische info www.koteediensten.be.
Of ga gewoon al even kijken naar de foto van ons klusteam, die staat er ook op.

Assistentieflats
Assistentieflats

Welkom in je nieuwe thuis, waar we nóg dichter bij jou staan. In een
assistentieflat combineer je namelijk vrijheid en zelfstandigheid met de
ondersteuning van een woonassistent. Die is er voor je in geval van
nood, maar ook bij dagelijkse behoeftes zoals het inschakelen van
poetshulp of de klusjesdienst, de aanvraag van thuisverpleging, warme
maaltijden ... Je woonassistent is de vertrouwenspersoon van jou en je
buren, die tegelijk zorgt voor leven in het gebouw.

Waarom?

Je behoudt je zelfstandigheid
Je geniet van de vrijheid van alleen wonen
Je profiteert van alle diensten die een woonzorgcentrum biedt

Extra diensten voor
extra comfort

In onze assistentieflats kan je ook gebruikmaken van alle
thuiszorgdiensten. Verder voorzien we 24 op 7 noodassistentie. Bij een
noodgeval kunnen we snel een thuisverpleegkundige langs sturen om
je te helpen. Kortom, gemoedsrust voor jou én je familie.

Assistentieflats

Wil je zelfstandig wonen en toch gebruikmaken van een aantal
ondersteunende diensten? Dan zijn onze assistentieflats iets voor jou.
Allemaal hebben ze een slimme indeling en zijn ze aangepast aan jouw
comfort. Combineer dat met mooie omgevingen rondom en gezellige
plekjes om te babbelen met je buren en je weet dat er hier een warme,
nieuwe thuis op je wacht.
Ontdek ons aanbod woonassistentie op www.koteediensten.be.

Hoe aanvragen?

Voor meer info of aanvragen kan je contact opnemen met Kotee via
051 24 60 50 of info@koteediensten.be.

Neem een kijkje op onze website voor een gedetailleerd overzicht van onze
assistentiecomplexen en hun werking www.koteediensten.be.

Kotee coaches
Zie je door de bomen het bos niet meer? Onze
Kotee coaches helpen je op weg in ons uitgebreid
aanbod. De Kotee coaches zijn jouw eerste
aanspreekpunt in de buurt en zijn gratis voor elke
inwoner van Groot- Roeselare. Ze zijn, zeg maar, de
lijm die al onze thuiszorgdiensten met elkaar
verbindt. En zoals de naam het al aangeeft, heeft
iedere buurt zijn eigen Kotee coach. Je krijgt er dus
een vertrouwd gezicht extra bij in je wijk.
Bij de Kotee coaches kan je terecht met vragen rond
hoe we het jou thuis aangenamer kunnen maken.

Je coach zal je vraag grondig bekijken en je een
weg helpen vinden in al onze diensten.
Daarna zorgt hij of zij voor persoonlijke begeleiding
en een oplossing op maat, allemaal in nauwe
samenwerking met je huisarts en andere
hulpverleners.
Ook als mantelzorgen kan je bij onze Kotee
coaches prima terecht om de gepaste zorg te
bespreken voor jouw hulpbehoevende naaste.
Kort samengevat: bij je Kotee coach ben je in goede
handen.

Hoe contacteer ik mijn Kotee coach?
Je kan de coach van jouw buurt bereiken via het algemeen nummer van onze
thuiszorgdiensten 051 24 60 50 of via info@koteediensten.be.

Verhuur/producten
Slaap op je beide oren dankzij onze personenalarmeringssystemen. Wanneer je dringende hulp nodig hebt,
contacteert dit systeem automatisch die diensten die jij op voorhand hebt gekozen.
Ontdek ook onze andere producten op www.kotee.be/producten

Installatie

Wij zorgen voor de plaatsing en het programmeren. Het systeem heeft,
indien gewenst, ook extra functies rond valdetectie en een CO-alarm.

Hoe werkt het?

Het personenalarmeringssysteem bestaat uit twee delen: een
halssnoerzendertje en een toestel dat op je telefoon aangesloten
wordt. Als je dringend hulp nodig hebt, kan je op de zender drukken en
stelt het toestel je in verbinding met een permanent bemande centrale.
Die contacteert op haar beurt de contactpersonen waarvan het
telefoonnummer vooraf geprogrammeerd werd.

Hoe aanvragen?

Vraag je alarmtoestel aan bij Kotee of neem contact op via 051 24 60
50 of via info@koteediensten.be

Je kan je alarmtoestel ook eenvoudig online aanvragen via onze website
www.koteediensten.be.

Verpleeg- en zorgpunt
Verpleeg- en zorgpunt

In ons verpleeg- en zorgpunt kan je terecht voor allerhande
verpleegkundige zorgen als dat bijvoorbeeld thuis niet altijd mogelijk is
of als het gewoon beter past in je agenda om het bij ons op locatie te
organiseren. Onze deur staat open voor iedereen.

Wat we doen

Naast het uitvoeren van allerlei verpleegkundige zorgen zoals
inspuitingen, wondzorg, het meten van de bloeddruk, hulp met
klaarzetten van wekelijkse medicatie, ... willen we ook mensen
ondersteunen bij al hun zorgvragen en samen op zoek gaan naar een
oplossing op maat. Je kan er niet enkel terecht bij een
verpleegkundige, maar kan er ook in gesprek gaan met een
Koteecoach die samen met jou op zoek gaat naar een oplossing voor je
zorgvraag. ondersteunen we je ook met al je zorgvragen. Een afspraak
bij een diëtist, een doorverwijzing naar psychologische zorg, het
organiseren van hulp bij je thuis, … We maken tijd om te luisteren naar
de specifieke zorgnoden van de klant en gaan samen op zoek naar de
beste oplossing.

Hoe aanvragen?

We werken enkel op afspraak. Het enige dat je dus moet doen is die
even vastleggen door te bellen naar 051 24 60 50 of te mailen naar
info@koteediensten.be.

Hoe werkt het?

Nadat je jouw afspraak hebt vastgelegd, kom je langs in het verpleegen zorgpunt (Noordhof 2, 8800 Roeselare) op de afgesproken datum
en tijdstip. Afhankelijk van je zorgvraag zal een verpleegkundige of
Koteecoach je verder helpen. Maak je dus geen zorgen, maar laat ons
zorgen voor jou.

Ontdek deze en al onze andere diensten op onze website
www.koteediensten.be.

Digie aan Huis
Digie aan Huis

Maak een afspraak in ARhus, bij Digie of via Kotee en een Digiemedewerker komt bij je thuis je problemen met je wifi, printer,
computer, smartphone of tablet verhelpen. Deze dienst aan huis start
als een pilootproject voor de inwoners van stad Roeselare.

Wat we doen

Al jouw digitale problemen en vragen oplossen. Dat kan gaan van een
app installeren, of je helpen je foto's te bewerken tot kijken waarom
jouw Wifi thuis niet werkt. Op je smartphone, tablet, laptop, vaste
computer, ... Alles kan! Geen toestel is hen onbekend, geen vraag hen
te veel.

Hoe aanvragen?

Je koopt aan het onthaal van ARhus De Munt een Digie-bon. Met de
code
op
deze
bon
leg
je
een
afspraak
vast
op
https://www.digie.be/bon/. De onthaalmedewerkers van ARhus
kunnen je hier ook bij helpen.
Online betalen en een afspraak vastleggen is ook van thuis uit mogelijk
via www.digie.be/bon. De klanten van Kotee kunnen dit ook aanvragen
via Kotee. Bel naar 051 24 60 50, mail naar info@koteediensten.be of
kom langs bij het onthaal in Noordhof 2, Roeselare.

Ontdek meer over Digie aan Huis op onze website
www.koteediensten.be.

Het merk Kotee, met al haar thuiszorgdiensten maakt onderdeel
uit van zorgorganisatie Motena. Motena is een allusie op het
Japanse Omotenashi, een eeuwenoud begrip dat vandaag nog
altijd wordt toegepast. Het laat zich best vertalen als
‘gastvrijheid’ en er alles aan doen om mensen goed te doen
voelen.
Mensen goed doen voelen doen we door met merken als Kotee
dicht bij de mensen te gaan staan. Zo kunnen we oplossingen
aanbieden die mensen bijstaan in alle fases van hun leven.
ONZE DIENSTEN

Kinderopvang
Kidz
Therapeutisch zorgpunt N
Dienstencentra
DC De Zilverberg
DC Schiervelde
DC Ten Elsberge
DC De Waterdam
Dagverzorgingscentrum
Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

Kotee
Poetsdienst
Klusdienst
Thuisverpleging
Verhuur/producten
(Brood-)maaltijden aan huis
Assistentieflats
Verpleeg- en zorgpunt
Digie aan Huis
Woonzorgcentra
WZC De Waterdam
WZC De Zilverberg
WZC Sint Henricus
WZC Ter Berken

Wie meer wil weten over Motena, kan alle informatie terugvinden op www.motena.be

Heb je nog vragen over de diensten van Kotee?
Laat het ons weten via telefoon, e-mail
of kom gerust even langs.
Kotee
Noordhof 2,

e-mail: info@koteediensten.be

8800 Roeselare

tel.: 051 24 60 50

Meer info over alle diensten in deze brochure
vind je op www.koteediensten.be

