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woonzorgcentrum
Hoogstede



Duurzaam wonen met zorg
Woonzorgcentrum Hoogstede in de Arnhemse wijk 
Klingelbeek is één van de mooiste voorbeelden 
van duurzaam wonen met zorg, zo vinden we bij 
DrieGasthuizenGroep.

In Hoogstede is het prettig wonen en werken. Het gebouw 
is ingericht volgens het concept van kleinschalig wonen. 
Mensen ervaren het gebouw als heilzaam en stimulerend, 
met veel natuurlijk licht en groen. 

Woonzorgcentum Hoogstede bestaat uit twee delen: vier 
groepswoningen voor mensen met dementie en achttien 

“Vader kreeg steeds meer last van zijn dementie. Alleen blijven 
wonen was niet langer verantwoord. Maar van verhuizen wilde hij niets 
weten. In Hoogstede heeft hij tot onze opluchting nu een fijne plek. Prettig, 
kleinschalig en huiselijk. Vader wil er niet meer weg.”

woonzorgstudio’s voor mensen met een zorgindicatie. De 
beide delen worden verbonden door een ontmoetingsruimte 
in het middengebied, bij de centrale entree. Daar is ook een 
groot terras. Deze plekken bieden u de gelegenheid om 
andere mensen te ontmoeten en eventueel samen te eten.

Prettig, huiselijk en kleinschalig 
In de vier groepswoningen, elk voor acht bewoners, wordt 
verpleeghuiszorg geboden in een kleinschalige, huiselijke 
sfeer. De krant van vandaag ligt op tafel, het eten wordt 
zoveel mogelijk samen klaargemaakt en met de zorgrobot 



worden actief herinneringen aan vroeger opgehaald. De 
groepswoning heeft een prettig ingerichte huiskamer met 
mooi uitzicht en een gezamenlijk terras of balkon. Iedere 
zit-slaapkamer beschikt over een eigen douche en toilet.

De medewerkers werken nauw samen met u en uw 
familie en/of mantelzorger. Samen gaan we aan de slag 
en onderzoeken we wat u, maar ook uw familie of naasten 
kunnen betekenen in uw zorg en welzijn tijdens uw verblijf.

Zorg op maat
De woonzorgstudio’s in Hoogstede zijn allemaal gesitueerd 
op de begane grond, hebben een eigen terrasje en zijn 
voorzien van een keuken en badkamer. 

Bij DrieGasthuizenGroep doen we er alles aan om ervoor 
te zorgen dat u zoveel mogelijk het leven blijft leiden dat 
u gewend bent. Er is ruimte voor individuele interesses, 
wensen en mogelijkheden, ook al is uw leven misschien 
wat beperkter geworden.

Een huisdier is bijvoorbeeld welkom in de woonzorgstudio, 
mits u of uw familie ervoor kan blijven zorgen. Ook roken 
in het eigen appartement is toegestaan. Bewoners krijgen 
van ons een zorgpakket op maat. Daarover maken we 
goede afspraken die we ook met u en uw familie vastleggen 
volgens een vaste procedure.

Milieuvriendelijk met fijn leefklimaat 
Hoogstede is één van de meest duurzame woonzorgcentra 
van Nederland, technisch én ten aanzien van de 
belevingskwaliteit. In 2015 ontving het als eerste 
zorggebouw van Nederland een BREEAM-ontwerpcertificaat 
voor duurzaamheid. In Hoogstede is gebruikgemaakt van 
duurzame en natuurlijke bouwmaterialen. Zo is het hele 
gebouw voorzien van ledverlichting en zijn de keukens op 
de woongroepen van natuurlijke vezels gemaakt, zoals 
mais en riet. Het dak bestaat bovendien uit ca. 1.200 m2 
aan zonnepanelen. Woonzorgcentrum Hoogstede is  
milieuvriendelijk, bijna energieneutraal en heeft een fijn 
leefklimaat.

 

“Ik heb hier mijn eigen appartement met een fijne 
woonslaapkamer en mooi uitzicht op de tuin. Nu ik hier 
woon, heb ik weer meer contacten. Je maakt snel een 
praatje met de medebewoners en de zorg is altijd in de 
buurt.”

Specialistische hulp
Bewoners van Hoogstede kunnen gebruikmaken van de 
deskundigen van ParaGo, het behandel- en expertisecentrum 
voor ouderen met complexe gezondheidsproblemen. 
Daarmee is er altijd specialistische hulp en begeleiding 
beschikbaar. Samen zorgen zij ervoor dat u, daar waar dat 
haalbaar is, zelfredzaam blijft.
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Woonzorgcentrum Hoogstede ligt aan de rand van Arnhem en Oosterbeek en maakt deel uit van 
DrieGasthuizenGroep. Het woonzorgcentrum is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Stadsbus 1 (vanaf Centraal 
Station Arnhem) stopt bij halte Arnhems Buiten tegenover Hoogstede. Ook lijn 352 en 51 stoppen bij halte Arnhems  
Buiten.

Woonzorgcentrum Hoogstede
Utrechtseweg 265
6812 AG Arnhem

Via www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen

DrieGasthuizenGroep, zorgzaam en gastvrij sinds 1246
DrieGasthuizenGroep zorgt al generaties lang voor mensen met een zorgvraag. Met een compleet dienstenpakket 
staan we dag en nacht klaar voor onze cliënten, thuis of in één van onze woonzorgcentra. We zijn gedreven om er 
op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en wonen. In gezelschap 
van anderen en in een vertrouwde en veilige omgeving. DrieGasthuizenGroep is zorgzaam en gastvrij sinds 1246 en 
tot op de dag van vandaag een begrip in de Arnhemse samenleving.
 
DrieGasthuizenGroep bestaat uit: gastvrije woonzorgcentra voor langdurig en kortdurend verblijf, zorgvriendelijke 
appartementen, Thuiszorg Groot Gelre en Extra Services. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep expertise, advies 
en behandeling vanuit ParaGo.

Meer informatie
KlantContactCentrum
Rijnstraat 71, 6811 EZ Arnhem
026 354 94 15
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
www.driegasthuizengroep.nl


