Verzorgd wonen in
Laarhoven
Voor u is een nieuwe periode aangebroken: wonen in Laarhoven.
Laarhoven is een stijlvolle woonzorgvoorziening waar ouderen met
dementie in een beschermde omgeving wonen en samenleven. We
hopen dat u en uw naasten er zich thuis voelen.
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LAARHOVEN

De meeste bewoners van Laarhoven wonen in een eenpersoonsappartement. Ook hebben we enkele echtparenappartementen. Naast privacy,
wooncomfort en veiligheid bieden we gezelligheid en veel verschillende
activiteiten. De bewoners van Laarhoven maken deel uit van de woon- en
leefgemeenschap van Het Laar. Dat betekent dat ze, zolang ze kunnen,
gaan eten in het restaurant en deelnemen aan de activiteiten en culturele
evenementen. Laarhoven heeft een eigen belevingsgerichte binnentuin,
gezellige huiskamers waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en
grote balkons met uitzicht op de tuin. Het is er aangenaam vertoeven.
BELEVINGSGERICHTE ZORG

De belevingswereld en de wensen van onze bewoners staan centraal. We
stimuleren het thuisgevoel. Wij zorgen er voor dat bewoners zich veilig en
prettig voelen en hun gevoel van eigenwaarde behouden. Door het ziektebeeld en de verandering van de woon- en leefomgeving kunnen behoeften
en wensen van de bewoner veranderen. In onze ondersteuning kijken we
naar de behoeften van de bewoner, naar wat de bewoner nog allemaal
kan en daarop sluiten we aan. Dit doen we in goed overleg met de bewoners en hun naasten. Het welbevinden heeft continu onze aandacht.

actiever te worden. Ook werkt er een muziektherapeut die door muziek
een dieper contact maakt en de bewoners stimuleert. Een psychomotorisch therapeut stimuleert de bewoners door te bewegen. In het bieden
van verantwoorde zorg wordt Laarhoven ondersteund door een behandelteam bestaande uit de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog, de
fysiotherapeut, de verpleegkundig specialist, de praktijkverpleegkundige,
de ergotherapeut, de diëtist, de logopedist en de geestelijk verzorger.

DETECTIE

UW AANSPREEKPUNT

Laarhoven heeft een open karakter; mensen lopen er in en uit. De bewoners zijn beschermd door middel van detectie. Voor elke bewoner afzonderlijk kan geregeld worden tot welke ruimten hij/zij toegang heeft. Bij de
ene bewoner is het uiteindelijk pas de buitendeur die niet open gaat, bij
de andere bewoner gaan bepaalde tussendeuren niet open. Ook zijn er
bewoners waarvoor geen vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. De
inzet van detectie vindt plaats in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en is afgestemd op de bewoner.

Elke bewoner heeft een contactverzorgende die afspraken vastlegt in het
zorgdossier. De contactverzorgende is ook het aanspreekpunt voor de
naasten van de bewoner. Daarnaast kunt u altijd terecht met vragen bij de
andere medewerkers van Laarhoven. Ze hebben ruime kennis en ervaring
in het begeleiden en verzorgen van mensen met dementie.

TEAM VAN MEDEWERKERS

Een vast team medewerkers stimuleert dagelijks de eigen regie en zeggenschap van de bewoner. Vrijwilligers bieden ondersteuning in de huiskamers. Daarnaast werken in Laarhoven ook miMakkers. Dit zijn clowns die
op een warme, intuïtieve wijze contact maken en bewoners prikkelen om

DOE MEE IN LAARHOVEN

Het betrekken van familie en vrienden heeft een positieve invloed op de
bewoner. Het in stand houden van het sociale netwerk is belangrijk: uw
betrokkenheid hierbij is onmisbaar. U bent dan ook zeer welkom om een
actieve rol te blijven vervullen. Heeft u daarover eigen ideeën? Maak ze
kenbaar! We zien soms dat het moeilijk is voor familieleden om, als gevolg
van het ziektebeeld, de contacten te blijven onderhouden. Onze medewerkers staan voor u klaar om u hierbij te ondersteunen.
Wilt u meer weten over Verzorgd Wonen in Laarhoven? Neem dan contact
op met het Servicebureau van Het Laar via 013-465 77 00.

