De Zorgappartementen
De afdeling Zorgappartementen
De afdeling zorgappartementen is het verzorgingshuis van La Providence en bestaat uit 55 twee-kamer
appartementen voorzien van een eigen toilet en douche. De afdeling is onderdeel van zorgcentrum La
Providence. Dit is een zelfstandig kleinschalig Zorgcentrum waarin naast verzorgingshuisappartementen, de
volgende afdelingen voor speciale groepen zijn:
- de Rozengang; kleinschalig wonen voor 6 mensen meteen zware lichamelijke aandoening
- de Morgenster; een verzorgingsafdeling voor 14 mensen met dementie
- de Driesprong; een verpleegafdeling met kleinschalig wonen voor 24 mensen met dementie
- de Passage; een afdeling waar 12 mensen tijdelijk verpleging & verzorging ontvangen.

Zorgvisie van de afdeling
De zorgvisie van de afdeling is erop gericht dat u zoveel mogelijk dingen zelf blijft doen. Waar nodig bieden wij
begeleiding, verzorging en/of verpleging. De wensen en behoeften van u als bewoner zijn hierbij het
uitgangspunt.

Het appartement
Het appartement is geschikt voor individuele cliënten of voor echtparen. Een appartement bestaat uit een
woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. Deze kamers kunt u inrichten met uw eigen meubels, zodat de
leefstijl die u gewend bent, kunt voortzetten. Maar wel met zorg dicht in de buurt. Dat neemt niet weg dat er
woonafspraken worden gemaakt die bijdragen aan een intieme en prettige sfeer. De woonafspraken ontvangt u
als u bij La Providence komt wonen.
Eenmaal per week wordt uw appartement schoongemaakt door medewerkers van de huishoudelijke dienst van de
afdeling. Voor de grote schoonmaak en het schoonmaken van kasten, koelkast, vloerbedekking en gordijnen
dient u zelf een regeling te treffen.

De verzorging
Met een CIZ-indicatie voor verblijf kunt u aanspraak maken op een zorgappartement. Bijvoorbeeld wanneer zorg
24 uur per dag nodig is. Een indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ, www.ciz.nl.
Welke zorg het is en hoe u die wilt ontvangen, bepalen La Providence en u sámen. Want alle aspecten van zorg
vinden wij even belangrijk! De hoeveelheid zorg wordt bepaald door de CIZ-indicatie. Overdag is er
groepsverzorging mogelijk voor bewoners die een meer intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan.

Zorgcoördinator
Op de afdeling wordt gewerkt met zorgcoördinatoren (Zoco’s). Zij coördineren de zorg van een aantal aan de
Zoco toegewezen bewoners. De Zoco treedt op als contactpersoon voor u en uw familie. De Zoco zal samen met
u het zorgplan opstellen en de afgesproken zorg coördineren en bewaken.

Het Team
Het team bestaat uit verzorgenden, zorgcoördinatoren, helpenden, voedingsassistenten, verzorgingsassistenten en
activiteiten begeleiders.
Het team wordt aangestuurd door de zorgmanager.

Huisarts
Bij verhuizing naar een zorgappartement houdt u in principe uw eigen huisarts. Mocht deze niet uit de regio
komen dan kunt u overstappen naar een huisarts van de huisartsenpraktijk in Grubbenvorst.

Activiteiten
Gezamenlijke activiteitenprogramma’s, waaraan u vrijwillig kunt deelnemen, zorgen voor de nodige
ontspanning. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en verlangens van de cliënt.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling
Zorgappartementen.
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Telnr. 077-3555656
E-mail: zorgappartementen@laprovidence.nl
www.laprovidence.nl

