Wonen bij Vivium De Stichtse Hof

Wilt u ook wonen in een
veilig en gezellig huis
waar iedere dag
de moeite waard is?
Vivium helpt u verder
In De Stichtse Hof kunt u wonen als u een vorm van
dementie heeft. Wij bieden een veilige en gezellige
woonomgeving met betrokken en deskundige
medewerkers die u ondersteunen. Wonen op een Vivium
locatie betekent dat u zoveel mogelijk het leven blijft
leiden dat bij u past. Een waardevol leven met dementie.

Leven met Dementie
Dementie is een aandoening van de hersenen. Na
verloop van tijd verandert dementie het leven steeds
meer. Mensen in de directe omgeving nemen geleidelijk
taken over. In deze situatie kan Vivium u helpen met een
gericht aanbod, advies of ondersteuning. Met behulp van
professionele zorg zoals thuiszorg, dagbehandeling en
individuele begeleiding van een casemanager dementie,
is het vaak goed mogelijk een nieuw evenwicht te vinden
en lange tijd vast te houden. Dagbehandelingscentrum
De Larikshof en De Leilinde zijn beide verbonden aan
De Stichtste Hof. Zij richten zich op matige en meer
gevorderde geheugenproblematiek. Zij proberen uw dag
de moeite waard te laten zijn en verlichten hiermee de
zorgtaak voor uw familie voor een paar dagen per week.
Als het wonen thuis niet goed meer gaat, kunt u bij
Vivium komen wonen. Iedereen met een indicatie ZZP 5
of 7 is bij ons welkom. In een huiselijke woonomgeving
waar 24 uur per dag deskundige en betrokken
medewerkers voor u klaarstaan. In een omgeving die
veilig is, waar u gelijkgestemden kunt ontmoeten, waar u
vrij kunt bewegen en zelf kiezen nog volop kan.

Iedere dag de moeite waard
Wonen in De Stichtse Hof betekent: zoveel mogelijk
eigen keuzes maken, jezelf zijn en contact hebben met
andere mensen. De zorg is gericht op het unieke van
elke bewoner, de eigen identiteit. De medewerkers van
De Stichtse Hof hebben als gezamenlijke ambitie iedere
dag voor u de moeite waard te maken. Belangrijk is
dat we dit samen met uw familie en relaties doen. We
gaan zoveel mogelijk uit van wat u zelf nog kunt, wat uw
familie kan en wil doen en tenslotte wat de professionals
aan kunnen vullen of over moeten nemen.

Het wonen
In De Stichtse Hof zijn één- en tweepersoonskamers
die naar eigen smaak ingericht kunnen worden.
Het aantal tweepersoonskamers wordt in de nabije
toekomst afgebouwd. De woningen grenzen aan een
overdekt plein met veel ruimte en beschutte zithoekjes.
Samen vormen de kamers woningen waar een groep
bewoners een huiskamer deelt. U kunt gebruik maken
van onder andere de kapsalon, de rolstoelbus, het café,
schoonheidsspecialiste, het restaurant en de prachtige
tuin. De Stichtse Hof ligt in een bosrijke omgeving, aan
de rand van het dorp Laren.

Actief blijven en genieten
De woonbegeleider biedt individuele en groeps
activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten op uw
belangstelling, levensgeschiedenis en mogelijkheden.
Natuurlijk zijn er ook activiteiten buiten De Stichtse Hof.
Zomaar een kopje koffie, een uitstapje, of een paar
dagen op vakantie. Aanvullend wordt er twee keer per
maand een optreden, concert of evenement verzorgd
door het uitbureau. Tenslotte wordt er ook uitgebreid
aandacht besteed aan de jaarlijkse feestdagen.

Belevingsgerichte zorg
Leidend principe voor De Stichtse Hof is belevings
gerichte zorg. Dit is zorg waarin het contact tussen
hulpverlener en bewoner centraal staat. Er wordt gebruik
gemaakt van op het individu afgestemde omgang en
communicatie. Hierbij wordt rekening gehouden met
uw gevoelens, behoeften, lichamelijke en psychische
beperkingen. Het doel is dat u zich daadwerkelijk
geborgen voelt en in staat bent uw gevoel van
eigenwaarde te behouden.

Bewegen en beleven in vrijheid
In De Stichtse Hof vinden wij het belangrijk dat u zo min
mogelijk in uw vrijheid beperkt wordt. Continu kijken
we naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid,
veiligheid en leefplezier.
Tijdens een wandeling door de tuin kunt u de seizoenen
beleven, de dieren bezoeken en even uitrusten op een
bankje. De bosrijke omgeving nodigt uit om heerlijk te
wandelen of een fietstocht te maken met de duo-fiets.
Onze tuin is ontworpen als ‘belevingstuin’ en er staan
verschillende kunstobjecten langs de wandelroute.

Een compleet team professionals
Iedere woning heeft een vast team medewerkers dat
naar behoefte ondersteuning biedt. Dit team bestaat uit
woonbegeleiders, een arts, psycholoog, fysiotherapeut
en activiteitenbegeleider. Ook kunt u desgewenst een
beroep doen op onze geestelijk verzorger.
Naast de dagelijkse zorgverlening door deze betaalde
beroepskrachten zorgt de inzet van zo’n 100 vrijwilligers
voor onmisbare extra aandacht. De werkzaamheden
van deze vrijwilligers variëren van het besturen van
de rolstoelbus tot het begeleiden van bewoners bij
bijzondere activiteiten of kerkdiensten.

Aan de basis van het wonen in De Stichtse Hof staat
het Zorgleefplan. Hierin worden de afspraken over uw
verzorging, behandeling en alle overige wensen van
u als nieuwe bewoner vastgelegd. Dit doet uw vaste
woonbegeleider in samenspraak met uw familie.

Gevarieerde maaltijden
U krijgt ’s avonds in de woning een warme maaltijd aan
geboden. Er wordt een prettige sfeer gecreëerd, waarin
de maaltijd in alle rust gezamenlijk genuttigd kan worden.
Ook is het mogelijk om samen met familie of vrijwilligers
’s middags of ’s avonds een maaltijd te gebruiken in ons
café of restaurant. Voor de (warme) lunch kunt u terecht bij
Restaurant De Erfgooier, dagelijks geopend van 12.00 tot
14.00 uur. Het restaurant is toegankelijk voor bewoners,
bezoekers, personeel en externe gasten. U kunt een
keuze maken uit een zeer gevarieerd aanbod dat onder
meer bestaat uit salades, soep, vers afgebakken broodjes,
snacks, omelet en een vers bereid dagmenu.
In Café de Klepperman kan iedere dag van de
week tussen 16.30 en 18.30 uur een warme maaltijd
geserveerd worden, als u dit minimaal één dag van
tevoren reserveert.
In Het Café kunt u verder van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 18.30 uur ook terecht voor zoete of hartige
versnaperingen, ijsjes, ansichtkaarten, postzegels,
enzovoort. Het ruime terras naast het café geeft u de
mogelijkheid om bij goed weer buiten te zitten en tevens
te genieten van de mooi aangelegde tuin.

Regelzaken
Komt u bij ons wonen dan is het belangrijk dat uw familie
goed regelt wie uw belangen behartigt. Dat betekent
dat zij een contactpersoon aanwijzen voor medische,
financiële en zorginhoudelijke zaken. Als het niet
mogelijk is om deze zaken binnen de familie te regelen,
verwijzen wij u naar de folder ‘Curatele, bewind en
mentorschap’, van het Ministerie van Justitie, te vinden
op de website http://www.rijksoverheid.nl.

De kosten
De kosten voor het wonen in De Stichtse Hof worden
vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen
AWBZ).
Een eigen bijdrage in de verpleegkosten is wettelijk
verplicht en inkomensafhankelijk. Over de hoogte
hiervan krijgt u bericht van het Centraal Administratie
Kantoor (CAK).

samengesteld door het College Voor Zorgverzekeringen
(CVZ) en kunt u terugvinden via onze website
www.vivium.nl.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie of een
rondleiding kiezen voor de wachtlijst van De Stichtse Hof,
dan kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs.
Zij zorgen voor plaatsing op de wachtlijst en onderhouden
het contact met u tot het moment van verhuizing.
Klantbureau Huizen/BEL
Linda Paradijs en Mariska Lintmeijer
Akkerweg 57
1276 BB HUIZEN
(035) 5 773 144
klanten.huizenbel@vivium.nl
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 -16.30 uur.

Als u wilt weten welke verstrekkingen bij de maandelijkse
eigen bijdrage zijn inbegrepen en voor welke u extra
moet betalen, verwijzen wij u naar de informatie in de
folder ‘Uw zorg in een WLZ instelling’. Deze folder is

Meer informatie
(035) 5 390 800
klantenservice@vivium.nl
www.vivium.nl

Indien u nog geen rondleiding heeft gehad,
kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via
telefoonnummer (035) 5 390 800.

Vivium Woonzorg/De Stichtse Hof
Naarderstraat 81
1251 BG Laren

