Kleinschalig Wonen
Westerheem

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Persoonlijke aandacht, samen lachen, samen huilen,
maar vooral samen leven is het motto. Gewoon
dát doen wat je thuis gewend bent. In een veilige
omgeving met een op bewoners afgestemde
dagstructuur.
De woningen voor Kleinschalig Wonen liggen in een mooi park, voor
zien van wandelpaden, bankjes en visvijver met fontein. Vlak naast
woonzorgcentrum Westerheem. De twee woningen bieden elk ruimte
aan zeven bewoners met (de diagnose) dementie. Iedereen heeft een
eigen kamer. En er is per woning een grote huiskamer waar samen
geleefd wordt. Het is een open woonvorm.
Het ‘thuisgevoel’
De kamer van de bewoner is met eigen meubilair ingericht en be
woners bepalen zelf of ze in de gemeenschappelijke woonkamer of in
de eigen kamer willen verblijven. Iedereen wordt gestimuleerd om zo
veel mogelijk zelf te doen. Dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden,
zoals tafel dekken en afruimen, koffie zetten en het eten voorbe
reiden. Maar er is ook veel aandacht voor sociale momenten. Zo
zorgen we zo veel mogelijk voor een ‘thuisgevoel’.
Professionele begeleiding
Een vast team van verzorgenden zorgt ervoor dat veiligheid, herken
baarheid, huiselijkheid en vrijheid centraal staan bij Kleinschalig
Wonen.
Elke bewoner heeft zijn of haar eigen contactverzorgende, die voor
familie en mantelzorgers het aanspreekpunt is. De contactverzorgende
onderhoudt ook contact over de bewoner met de overige begeleiding,
de huisarts en andere disciplines. Bewoners maken gebruik van de
huisarts van Kleinschalig Wonen.
Samen met familie en mantelzorgers
Familie en mantelzorgers zijn nauw betrokken en hebben een actieve
rol. Zij doen bijvoorbeeld de was voor de bewoner. De familie of
mantelzorger zorgt ook voor vervoer en begeleiding als er afspraken
buiten de deur zijn. En natuurlijk zijn zij bij activiteiten, zoals een
muziekavond of zomerbarbecue, van harte welkom.
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Activiteiten
Bewoners nemen deel aan de activiteiten die het Uitbureau ViVa! la
Vie van Westerheem organiseert. De activiteiten lopen uiteen van
de gymclub tot zingen en spelletjes doen. Daarnaast organiseert de
begeleiding regelmatig uitstapjes.
Verzoek voor plaatsing
De cliënt, familie of huisarts kan een verzoek voor plaatsing indienen.
De indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde. Er vindt
bovendien altijd een thuisbezoek plaats om te bepalen of Kleinschalig
Wonen geschikt is voor de cliënt en of de cliënt in de groep past.
Indien nodig werken wij met een wachtlijst.
Overplaatsing
Dementie is een voortschrijdend proces. Daardoor komt het voor dat
binnen Kleinschalig Wonen niet meer kan worden voldaan aan de
eisen van de gevraagde zorg. Een bewoner zal dan moeten verhui
zen naar een andere woon- en zorgvorm. Een dergelijke beslissing
wordt natuurlijk niet zomaar genomen. Wij realiseren ons dat dit zeer
ingrijpend is.
Belangstelling?
Neemt u voor meer informatie contact op met ViVa! Zorggroep,
afdeling Zorgbemiddeling: T 088 – 995 8640. Wij helpen u graag.
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