Welkom in verpleeghuis Heijendaal

“Toen ik hier vorig jaar kwam wonen, kende ik
niemand. Dat is nu wel anders. Ik heb altijd
aanspraak. En als het me even te veel wordt,
ga ik lekker naar mijn eigen kamer.”

Welkom in verpleeghuis Heijendaal
Uw eigen eenpersoonskamer, de mogelijkheid om andere bewoners
te ontmoeten in de gezamenlijke huiskamer en, als u dat wilt en kunt,
meehelpen met de was of het koken. In Heijendaal woont en leeft u zo
veel mogelijk ‘net als thuis’.
Verpleeghuis Heijendaal biedt in een kleinschalige woonomgeving
zorg aan mensen met dementie. Cliënten wonen hier in woongroepen
van tien personen. Ook is er een woongroep van bewoners met lichamelijke klachten die behoefte hebben aan structuur. Op de vierde
verdieping vindt hoofdzakelijk revalidatie plaats. Heijendaal biedt ook
intensieve klinische zorg aan mensen met zorgvragen op het gebied van
ademhalingsondersteuning.

Dagbehandeling in Heijendaal
Er zijn twee dagbehandelingen in Heijendaal: Oranjepoort en
Buitenpoort. Oranjepoort is voor mensen met dementie, Buitenpoort is
voor mensen met lichamelijke aandoeningen en heeft als specialisatie
Parkinson. In beide gevallen wonen de bezoekers thuis.

Zo veel mogelijk ‘thuis’

Logeermogelijkheden in Heijendaal

In Heijendaal streven we ernaar dat u zich toch zo veel mogelijk thuis

Wilt u revalideren na een medische ingreep? Is er crisis- of nachtopvang

voelt. U beschikt over uw eigen eenpersoonskamer, andere bewoners

nodig? Of wilt u gewoon logeren in een prettige en beschermde omge-

kunt u in de gezamenlijke huiskamer ontmoeten. De inrichting van die

ving? Heijendaal beschikt over een aantal appartementen waarin u tijde-

huiskamers is gekozen in overleg met bewoners en medewerkers. Dat

lijk kunt worden opgevangen bij calamiteiten, vakantie van uw familie of

betekent: aantrekkelijke kleuren en meubilair dat aan thuis doet denken

mantelzorger of na ziekenhuisopname. In Heijendaal heeft u de gelegen-

in plaats van aan een verpleeg- of ziekenhuis.

heid om even op adem te komen of aan uw herstel te werken, terwijl uw
familieleden en mantelzorgers worden ontlast van hun dagelijkse zorg.

Gevarieerd aanbod

Zo kloppen kinderen aan als ze op vakantie gaan en hun vader of moe-

De maaltijden kunt u gebruiken in de gezamenlijke huiskamer. Als u dat

der niet alleen willen achterlaten. Soms betekent dat een logeerpartij van

kunt en wilt, helpt u mee bij het bereiden ervan. Er zijn ook bewoners

veertien dagen, maar het is ook mogelijk dat vader of moeder alleen de

die in de woongroep helpen met de was. Onze activiteitenbegeleiders

avond of nacht op Heijendaal doorbrengt, of hier de maaltijden gebruikt.

zorgen voor veel variatie in het activiteitenprogramma. Spelletjes, (hersen)gymnastiek, muziek en handarbeid, uitstapjes: waar maar behoefte

Logeren in Heijendaal is mogelijk op basis van persoonsgebonden bud-

aan is, wordt georganiseerd. Heijendaal heeft een eigen kapsalon en er

get, een particuliere bijdrage in de verblijfskosten met ondersteuning van

is een restaurant waar u kunt kiezen uit heerlijke maaltijden. Ook kunt u

een thuiszorgindicatie of particulier. Om in aanmerking te komen voor

een beroep doen op geestelijke verzorging en is er een stiltecentrum. De

kortdurend verblijf heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) houdt kantoor in Heijendaal

Zorg (CIZ) nodig.

en er is een prikpost van de Trombosedienst.

“Als er hier iemand
komt zingen, ga
ik graag kijken en
luisteren. Ik zing zelf
graag, dus is het erg
leuk als we mogen
meezingen.”

Heijendaal is vanaf Centraal Station Arnhem te bereiken met stadsbus 1, richting
Oosterbeek, halte Zwarteweg. Vanaf deze halte is het nog twee minuten lopen.
Verpleeghuis Heijendaal
6812 AX Arnhem
T (026) 354 90 90
Meer informatie:
DrieGasthuizenGroep
Frontoffice: T (026) 354 94 15
www.driegasthuizengroep.nl
DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende
diensten levert aan 55+’ers. Thuis of zo thuis mogelijk in één van onze woonzorgcentra of seniorenapparte
menten in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding,
stimuleren we onze cliënten om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale
netwerk te onderhouden of verder uit te breiden.

Tot DrieGasthuizenGroep behoren de woonzorgcentra Paasberg, Drie Gasthuizen, Huis en Haard,
verpleeghuis Heijendaal, Thuiszorg Groot Gelre en een zestal appartementencomplexen.

DrieGasthuizenGroep: zorgzaam en gastvrij sinds 1246.
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