Wonen met zorg in
Het Laar
Leven zoals u het gewend bent. Het Laar zorgt voor maatwerk in
wonen met zorg, als zelfstandig wonen moeilijker wordt. Bij Het Laar
kunt u een appartement huren, desgewenst met thuiszorg. En er zijn
appartementen voor mensen met een indicatie voor zorg met verblijf. Bij nood biedt Het Laar de zekerheid dat er 24 uur per dag hulp
voor u klaar staat via het alarmeringssysteem.

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00 E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen Het Laar 25-09-2019 (versie 8)

VERDER LEVEN ZOALS U GEWEND BENT
Wonen met zorg in Het Laar betekent dat u ondersteund wordt in het leven
dat u wilt blijven leven. Bij Het Laar voert u de eigen regie. U krijgt de zorg
die afgestemd is op wat u nodig heeft. U woont in een ruim appartement
voorzien van een alarmeringssysteem en u bent verzekerd van hulp in de
directe nabijheid bij noodgevallen.
AANGENAAM WONEN IN HET LAAR
Het Laar is een woongemeenschap waar mensen met een zo groot mogelijke zelfstandigheid hun eigen leven leiden. Zoals ze dat zelf willen. Naast
deskundige zorg en verpleging, waarvoor Het Laar al jaren op een rij gouden keurmerken ontvangt, biedt Het Laar een divers pakket aan activiteiten en voorzieningen. Kenmerkend zijn de ruime appartementen, de stijlvolle omgeving die tegelijkertijd huiselijk aanvoelt, de diverse recreatieve
activiteiten en clubs en het sfeervolle restaurant en grand café.
UW VRAAG IS HET UITGANGSPUNT
In Het Laar stemmen we onze zorg- en dienstverlening af op de behoeften
van onze bewoners. U als bewoner bent het startpunt bij het opstellen en
evalueren van uw persoonlijk zorg- en leefplan. Inspraak o. a. via de cliëntenraad en tevredenheidsonderzoeken krijgt bijzondere aandacht. Daardoor blijven we de kwaliteit van wonen en zorg- en dienstverlening verbeteren. Het Laar behoort tot de beste woonzorgaanbieders van de regio.
ZEKERHEID IN ZORG
De gebouwen Laarzicht en Laarakker beschikken over een groot aantal
ruime, comfortabele appartementen voor verzorgingshuiszorg en verpleging. In Laarhoven wonen bewoners met dementie. Om in aanmerking te
komen voor een zorgappartement is een verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Als bij bewoners de hulpvraag sterk
toeneemt, kunnen ze in Het Laar blijven wonen. Daartoe zijn alle vormen
van zorg, variërend van lichte ondersteuning tot de meer complexe zorg
en verpleging in Het Laar beschikbaar. Een belastende verhuizing naar een
andere zorgaanbieder is in veel gevallen niet nodig.
DIENSTEN IN HET LAAR
Naast goede zorg biedt Het Laar een groot aantal services. Dagelijks kunt
u genieten van een warme maaltijd in het restaurant of in uw eigen appartement. U kunt gezamenlijk ontbijten of zelf uw broodmaaltijd inkopen. U
ontvangt daarvoor dan een vergoeding. Wekelijks wordt uw appartement
schoongemaakt en bij technische problemen kunt u bij de huismeester

terecht. Er is o.a. een receptie, winkel, kapper en pedicure.
GENIETEN VAN HET LEVEN
We stimuleren de bewoners om hun relaties met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren in stand te houden. We willen graag het leven
van buiten binnen halen. Onze enthousiaste medewerkers en vrijwilligers
zorgen voor kwaliteit van leven. Belangrijk is dat bewoners deelnemen aan
hobbyclubs, samen met vrienden lekker eten, bijzondere concerten, modeshows of lezingen kunnen bijwonen. In Het Laar kan dit allemaal.

Heeft u vragen over Wonen met zorg in Het Laar? De medewerkers van het
Servicebureau helpen u graag verder. U kunt ze bereiken via 013-465 77 00
en per e-mail via servicebureau@hetlaar.nl

