
Beschermd wonen 
met het gevoel 
van thuis

Voor mensen met dementie

Vlindertuin



Wonen
Welkom in Vlindertuin...
Vlindertuin telt 32 ruime appartementen (± 44 m2), verdeeld 

over vier woonlagen. U vindt het moderne gebouw op 

het terrein van voormalig woonzorgcentrum Vijverhof. 

Het ligt aan de rand van een uitgestrekt bosgebied op de 

grens van Nijmegen en Berg en Dal. Het terrein is volop in 

ontwikkeling en verandert stap voor stap in een plek met 

verschillende woon- en zorgvormen. 

...welkom in uw moderne appartement
Kiest u voor wonen in Vlindertuin? Dan kiest u voor  

een modern appartement met een riante woonkamer, 

ruime slaapkamer, compacte keuken en een badkamer.  

Alle appartementen hebben een TV- en internet aansluiting 

en een oproepsysteem. Woont u op de begane grond? Dan 

heeft u directe toegang tot de binnentuin. Woont u op de 

eerste, tweede of derde verdieping? Dan beschikt u over 

een gezamenlijk balkon, mét uitzicht op de binnentuin.

Prettig om te weten
•  Huisdieren zijn welkom, mits u ze zelf verzorgt en  

ze geen overlast veroorzaken.

•  Roken in uw appartement mag. De regels rond 

het roken vindt u in de informatiemap. 

•  Vlindertuin is goed per auto en openbaar vervoer 

bereikbaar.  

Er bevindt zich een bushalte op loopafstand.  

Parkeren kan voor de deur. 

•  In alle appartementen staan een hoog-laagbed en  

linnen kast. Ook hoeft u niet zelf te zorgen voor vitrage, 

vloerbedekking, lakens, handdoeken en washandjes.

De woonvorm Vlindertuin is een prettige woonplek voor mensen met dementie die hun 

leven liefst zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Die waarde hechten aan 

hun privacy, maar ook het samenzijn met anderen waarderen. Die de zekerheid zoeken 

van zorg en toezicht dichtbij. En die willen genieten van groen, rust en beweging in een 

bosrijke omgeving. 



Zorg
Voor mensen met dementie
U komt bij Vlindertuin wonen op basis van uw ZZP (5 of 7) 

van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zowel uw 

woning als de zorg worden gefinancierd vanuit de Wlz 

(Wet langdurige zorg). U betaalt hiervoor wel een eigen 

bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk 

van uw inkomen, vermogen, huishouden en indicatie.  

De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. 

Zorg en toezicht dichtbij
Op elke etage wonen acht bewoners die samen een 

woongroep vormen. Elke woongroep heeft een vast team 

van acht tot twaalf medewerkers. Afhankelijk van uw zorg-

vraag kunt u gebruik maken van hun professionele hulp.  

In Vlindertuin is 24 uur per dag zorg en toezicht dichtbij. 

Ook onze nachtdienst helpt bij eventuele zorgvragen. 

Hulp van familie
In Vlindertuin woont u zoveel mogelijk net als thuis.  

Bij invulling van uw ondersteuning kijken we eerst naar 

wat u zelf nog kunt. En waarbij uw familie en vrienden 

kunnen helpen. Hun  inbreng is voor u, maar ook voor ons 

erg belangrijk. Uw naasten beschikken over informatie van 

vroeger, wij over die van nu. Samen zorgen we ervoor dat 

u in Vlindertuin prettig woont en de juiste zorg en onder-

steuning krijgt. Afspraken hierover leggen we vast in uw 

zorgleefplan. U houdt zo de regie over uw eigen (manier 

van) leven en bent meteen verzekerd van goede borging 

van uw zorg. 

Korte lijntjes
In Vlindertuin ligt de medische verantwoordelijkheid niet 

meer bij uw huisarts, maar bij onze specialist ouderen-

geneeskunde. Indien nodig kunnen we voor uw behandeling 

een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, diëtiste 

en/of een psycholoog van ZZG zorggroep inschakelen. Ook 

met specialisten uit onder meer ziekenhuizen onderhouden 

we korte lijnen. 

Koken en eten
In Vlindertuin mag u eten wat en waar u wilt. U kunt iets 

eenvoudigs bereiden op uw appartement, maar u bent ook 

welkom om in de buurtkamer de gezamenlijke maaltijd 

te gebruiken met uw medebewoners. Regelmatig koken 

 bewoners met hulp van familie en vrijwilligers voor de 

andere bewoners.

Welzijn
Altijd een fijne plek 
Privacy en gezellig samenzijn gaan hand in hand in 

 Vlindertuin. Bent u graag alleen of samen met familie/

vrienden? Dan vindt u alle rust en ruimte in uw appartement. 

Kiest u liever het gezelschap van andere bewoners? Dan 

bent u van harte welkom in de gemeenschappelijke buurt-

kamer, een van de sfeerhoeken of de binnentuin. U vindt 

altijd een plek waar u zich zo prettig mogelijk voelt.
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www.zzgzorggroep.nl 

Vlindertuin

Johannaweg 1a

6571 GE Berg en Dal

T  024 - 381 71 11 (front-office)

E  frontofficervn@zzgzorggroep.nl

Verschillende activiteiten 
In Vlindertuin vinden verschillende activiteiten plaats, zoals bewegen, gespreksgroepen en zingen. Op gezette tijden 

komt onze geestelijk verzorger langs met wie u kunt praten over uw levensvragen. In de binnentuin kunt u heerlijk  

wandelen of zittend op een bankje genieten van alle bloemen en planten.

Dierenpark Vijverhof
Blikvanger op het terrein is het grote dierenpark met onder meer ezels, geiten, schapen en kippen. Sommige bewoners 

helpen bij het voederen van de dieren. Anderen vinden het leuk om een wandeling rondom het dierenpark te maken.

Ontmoeting en verbinding
Vanaf voorjaar 2017 bent u welkom in het verbindende gebouw tussen Vlindertuin en de andere beschermde woonvorm 

Bosrand. Het gebouw staat in het teken van ontmoeting en verbinding. U kunt er terecht voor een kopje koffie en verschillende 

activiteiten. Niet de medewerkers, maar juist familie, mantelzorgers en vrijwilligers geven samen invulling aan wat er gebeurt. 

Dat maakt het gebouw extra bijzonder. 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Vlindertuin? Of een rondleiding?  

Neemt u dan contact op met een van onze casemanagers. Zij helpen u graag. 


