Groepswonen

www.svrz.nl

voor mensen met dementie

‘Als ik bij mijn vader in de groepswoning ben, dan praten we over vroeger.
Dat herinnert hij zich nog wel’

Welke deskundigen zijn er om te helpen?

Er is altijd een zorgmedewerker aanwezig in de woning. Iedere cliënt heeft een
persoonlijk begeleider die de eerste contactpersoon is voor de familie. Er is ook
ruimte voor de mantelzorgers. We spreken met hen af welke ondersteuning zij
zelf willen blijven bieden. Een arts van SVRZ is verantwoordelijk voor alle medische
zaken. En is behandeling nodig van een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een
logopedist? Dan komen deze SVRZ-medewerkers naar de groepswoning toe.
En natuurlijk zijn er ook vrijwilligers die helpen en ondersteunen.

Wat zijn onze voorwaarden?

Voor verblijf in een groepswoning van SVRZ heeft u een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een
indicatie. Kijk voor informatie op www.ciz.nl. U kunt ook bellen naar 088-7891000.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het verblijf worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet langdurige
zorg). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw
inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt uw eigen
bijdrage. Kijk voor informatie op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

Heeft u nog vragen?

10-2017

Wilt u meer informatie? Of wilt u een rondleiding in een groepswoning? Neemt u
dan contact op met de Zorglijn van SVRZ. De medewerkers zijn van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook een
e-mail sturen.
0900-7879777
zorglijn@svrz.nl

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is wat de meeste
mensen willen. Maar soms is dat door verschillende omstandigheden
niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld als er onveilige situaties ontstaan.
Of als door het verlies van vaardigheden en geheugenproblemen
mensen niet meer de regie over hun eigen leven kunnen voeren.
Als de zorg die thuis geboden wordt niet meer voldoende is en opname
in een verpleeghuis onvermijdelijk is, biedt SVRZ de mogelijkheid
om kleinschalig te wonen in een groepswoning. Deze woningen zijn
speciaal ingericht voor mensen met dementie. Wij bieden daar de
ondersteuning die nodig is, in een vertrouwde, herkenbare, huiselijke
en veilige omgeving.
Wat zijn de voordelen van een groepswoning?

Groepswoningen van SVRZ zijn woningen waar zes tot acht cliënten met
dementie samenwonen. Door de kleinschaligheid hebben de zorgmedewerkers
veel aandacht voor de cliënten. Ze kennen de cliënten en hun mantelzorgers
zo goed, dat ze weten wat voor hen belangrijk is. Zo kunnen ze 24 uur per dag
de zorg en ondersteuning bieden die bij de cliënten past. De woningen staan
midden in de wijk in een dorp of een stad. De groepswoningen zijn vaak
onderdeel van een woonzorgcentrum. Cliënten kunnen gebruik maken van
de faciliteiten van het woonzorgcentrum. Zij kunnen daar naar de kapper
gaan, meedoen met een activiteit of een optreden bijwonen. En samen met
familie of vrienden zijn zij ook welkom in het restaurant of het Grand- café.

Hoe ziet een dag in een groepswoning eruit?

In de groepswoningen verloopt de dag zoals in een groot gezin. Tafeldekken,
boodschappen doen, afwassen of de was vouwen. In de groepswoningen
gebeurt het allemaal. En als cliënten dat willen, mogen ze meehelpen. We vinden
het belangrijk dat cliënten zich thuis voelen. Dat ze zichzelf kunnen zijn en
zoveel als mogelijk kunnen leven zoals ze gewend waren. Dat proberen we te
bereiken in samenspel met de naasten van de cliënten. Naast huishoudelijke
taken organiseren we ook andere activiteiten. Hierbij houden we rekening met
de wensen en hobby’s van de cliënten. We maken een wandeling, spelen een
spelletje of luisteren naar muziek. Er is van alles mogelijk. En familie, vrienden
en kennissen zijn natuurlijk altijd welkom.

Hoe ziet een groepswoning eruit?

Alle groepswoningen hebben een gezamenlijke woonkamer, keuken en tuin,
terras of balkon. Iedere cliënt heeft een slaapkamer met een eigen badkamer
of een gedeelde badkamer. In de kamer staan een bed, een nachtkastje en een
kledingkast. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen.
En dat ze omringd zijn door herkenbare dingen. Daarom kunnen zij hun kamer
verder inrichten zoals ze dat zelf graag willen. Met meubels van vroeger,
met een familieportret of een favoriet schilderij. We letten wel op dat de kamer
niet te vol staat om te voorkomen dat de zorg en de veiligheid in het gedrang
komen. In de woning is ook een grote gemeenschappelijke woonkamer met
een open keuken waar we zelf koken. Uit ervaring weten we dat het zien en
ruiken van de zelfbereide maaltijden de eetlust van de cliënten stimuleert.

