Meer informatie
Alle medewerkers van Woonzorgcentrum Vredenoord doen hun best
om ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt. Heeft u
na het lezen van deze brochure vragen of heeft u uw besluit
genomen? Neemt u dan gerust contact met ons op met onze
zorgbemiddelaar, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Woonzorgcentrum Vredenoord
Prins Alexanderweg 2
3712 AA HUIS TER HEIDE
T 030 - 693 16 65
I zorgbemiddeling@vredenoord.nl

Routebeschrijving
Met de auto
Vanuit Utrecht volgt u de A28 naar Amersfoort. U neemt de afslag Den
Dolder / Zeist-Oost en gaat rechtdoor over de rotonde richting Den
Dolder. Bij het 1e verkeerslicht (McDonald’s) gaat u linksaf, 1e
verkeerslicht links de Prins Alexanderweg op. Vervolgens ziet u aan
uw rechterzijde Woonzorgcentrum Vredenoord.
Vanuit Amersfoort volgt u de A28 naar Utrecht. U neemt de afslag Den
Dolder / Zeist-Oost en gaat op de rotonde linksaf. Bij het 1e
verkeerslicht (McDonald’s) linksaf, 1e verkeerslicht links de Prins
Alexanderweg op en aan de rechterzijde ziet u Woonzorgcentrum
Vredenoord.
Openbaar vervoer
De bussen 56 (Amersfoort-Wijk bij Duurstede) en 59 (HilversumZeist) stoppen voor de deur van Woonzorgcentrum Vredenoord.

Zorg met het warme gevoel
van thuis!

Fijn dat u geïnteresseerd bent in Woonzorgcentrum Vredenoord! In deze
folder treft u verdere informatie aan. Mochten er naar aanleiding van
deze flyer vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
zorgbemiddeling@vredenoord.nl of telefonisch 030 - 693 1665.

Algemeen
Vredenoord is een protestants-christelijke organisatie die wonen, zorg,
behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen die dit in een specifieke
fase van hun leven nodig hebben. Wij gaan uit van de cliënt als individu.
Wij bieden zorg vanuit de overtuiging van de Kerk der Zevendedags
Adventisten.
Vredenoord wil dat de cliënt de regie over zijn leven in eigen hand houdt
en zichzelf kan blijven. Wij stimuleren mensen elkaar te ontmoeten en
aandacht voor de ander te hebben. Wij willen het leven van onze
bewoners ondersteunen met zorg op maat. Daarbij willen we aansluiten
bij wat de bewoner verstaat onder vrijheid en veiligheid. Vrijheid en
veiligheid worden dus individueel gezien en dus met iedere bewoner
apart besproken. We streven naar zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid.
We realiseren ons dat 100 procent veiligheid niet bestaat en evenmin
ongelimiteerde vrijheid.

Vragen?
Alle medewerkers van Woonzorgcentrum Vredenoord doen hun best om
ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt. Indien u vragen
heeft kunt u altijd terecht bij de zorgbemiddelaar, aanwezig op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Mail: zorgbemiddeling@vredenoord.nl of
bel 030 - 693 1665.

Cliëntenraad

Wonen bij Vredenoord

De Cliëntenraad is een wettelijk verplicht orgaan en heeft taken en
bevoegdheden op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstelling. Woonzorgcentrum Vredenoord streeft ernaar kwaliteit van
zorg en passende ondersteuning te bieden aan alle cliënten. Binnen het
Woonzorgcentrum komt de Cliëntenraad op voor de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten. De Cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt
regelmatig met het bestuur van het Woonzorgcentrum.

Vredenoord heeft 97 appartementen. Daarvan zijn er 25 geschikt voor
bewoning van echtparen. Om voor een appartement in aanmerking te
komen heeft u een WLZ-indicatie nodig. Twee appartementen zijn
gereserveerd voor tijdelijk verblijf. Bijvoorbeeld om aan te sterken na een
ziekenhuisopname of ter overbrugging.

Zorg- en dienstverlening
Wanneer u in Vredenoord komt wonen dan
vinden wij het belangrijk dat u uw
eigen levenswijze kunt voortzetten samen
met familie en mantelzorgers. Aanvullend
daarop maken we een persoonlijk zorgplan
met daarin de afspraken die wij met u en
uw familie/mantelzorgers gemaakt hebben
over onze zorg- en dienstverlening.
Woonzorgcentrum Vredenoord heeft een
grote groep actieve vrijwilligers.

Taken en aandachtsgebieden van de cliëntenraad:




De Cliëntenraad heeft een toetsende en controlerende taak over
het beleid van Vredenoord.
De Cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op belangrijke zaken
die cliënten aangaan.
De Cliëntenraad onderhoudt een netwerk van relaties, zowel intern
als extern met cliënten en cliëntenorganisaties.

T 030 - 693 16 65
I cr-voorzitter@vredenoord.nl

Deze
vrijwilligers
helpen
bij
de
groepsactiviteiten, waaronder koersballen,
zingen, spelletjesmiddag enz.

Psychogeriatrische zorg
Voor ouderen waarbij bijvoorbeeld sprake is van verwardheid, geheugenproblemen of desoriëntatie in tijd (dementie) bieden we verpleeghuiszorg
(in samenwerking met een verpleeghuis in de omgeving). Voor deze
bewonersgroep is een beschermde omgeving van belang.
Zo kan men in kleine groepjes genieten van geestelijke en sociale
activiteiten. Een combinatie van veiligheid, rust en voldoende prikkels
zorgt ervoor dat bewoners betrokken blijven. De woonruimtes voor deze
bewoners bevinden zich op de begane grond. Dat maakt het voor
bewoners gemakkelijk om gebruik te maken van de afgeschermde tuin.

Wonen en Zorg
Wanneer u bij ons komt wonen dan heeft u een geldig identificatiebewijs
nodig. Bij opname wordt gevraagd naar uw ID kaart of paspoort.
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die intensieve
zorg nodig hebben.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking
komt voor wonen met zorg. Deze onafhankelijke beoordeling wordt
indicatie genoemd. U vindt dit op de website van het CIZ (www.CIZ.nl)
U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. U vindt dit op
de website van het CAK (www.hetCAK.nl)
Tijdens uw verblijf alhier dient u verzekerd te blijven tegen ziektekosten.
Dus u dient uw ziektekostenverzekering aan te houden. De kosten van
een eventuele ziekenhuisopname of bezoek aan een polikliniek worden
door uw zorgverzekeraar vergoed.

Uw appartement
We hebben éénkamer- en tweekamerappartementen in ons verzorgingshuis. Een éénkamerappartement (37 m2) heeft een keuken, woon/slaapkamer en een eigen badkamer met douche en toilet. En een
tweekamerappartement (48 m2) heeft een keuken, woonkamer,
slaapkamer, badkamer met douche en toilet, een berging en een klein
balkon.

Inrichting van uw appartement
U kunt de inrichting van uw appartement deels zelf bepalen. Wij zorgen
dat er indien nodig geschilderd en behangen wordt. Als vloerbedekking is
er hard PVC aanwezig. Het is niet toegestaan om tapijt of hoogpolige
kleden neer te leggen. Gordijnen en vitrage zijn aanwezig, maar u kunt
ook uw eigen raambekleding meenemen. Een hoog/laag bed en linnenkast
zijn standaard aanwezig. Mocht u een huisdier willen meenemen, overlegt
u dat dan eerst met onze zorgbemiddelaar.
Vanwege de sabbat kan er op zaterdag niet worden verhuisd. Wij vragen
u ook de zondagsrust te respecteren en dan ook niet te verhuizen.
De kamers voor bewoners op de psychogeriatrische afdeling zijn 24 m2 en
voorzien van een eigen badkamer met
douche en toilet. De gezelligheid vindt veelal
plaats in de gezamenlijke huiskamer. Vanuit
de huiskamer hebben deze bewoners toegang
tot de afgeschermde tuin.

