
Bosrand

Een veilig nieuw  
thuis in een bosrijke 
omgeving

Voor mensen met dementie



Bosrand geeft u een prettig nieuw thuis aan de rand van 

de bossen van Berg en Dal. De woonvoorziening is speciaal 

voor mensen die dementie hebben. Met de onmisbare 

betrokkenheid van uw familie en/of vrienden, hulp van 

vrijwilligers en de ondersteuning van onze zorgprofes-

sionals zorgen we samen dat u zoveel mogelijk uw eigen 

leven kunt leiden in deze beschermde woonvoorziening.

Wonen
Welkom in Bosrand...
In Bosrand wonen 48 mensen met dementie. De woon-

ruimtes liggen verdeeld over drie etages. U vindt het 

gebouw op het terrein van voormalig woonzorgcentrum 

Vijverhof, tussen het dierenpark en de andere woonlocatie 

Vlindertuin. Bosrand ligt aan de rand van een uitgestrekt 

bos gebied op de grens van Nijmegen en Berg en Dal.

...uw knusse kamer en de  
gezamenlijke huiskamer
Kiest u voor wonen in Bosrand? Dan kiest u voor een woon-

slaapkamer (16m2), waarbij u het sanitair deelt met een 

andere bewoner. Alle kamers hebben een TV- en internet-

aansluiting en een oproepsysteem. Samen met de zeven 

andere bewoners uit uw woongroep kunt u gebruik maken 

van een gezamenlijke huiskamer. Hier bent u bezig met 

alledaagse dingen. Met andere bewoners of individueel. 

Alleen of samen met uw familie en vrienden. Er wordt  

bijvoorbeeld gelezen, muziek geluisterd en eenvoudige 

huishoudelijke klusjes gedaan. Heeft u zin in ander gezelschap 

dan uw eigen woongroep? Dan kunt u gerust even buurten 

bij de buren. Ook zijn er in het hele gebouw diverse sfeer-

hoeken waar u kunt vertoeven. Zo is er een religieuze plek 

en een vogelboom. Vanaf de begane grond kunt u zo de 

beschermde binnentuin in wandelen. Al met al is er altijd 

wel een plek te vinden waar u zich prettig voelt.

Dementie is een ingrijpende ziekte. Er zijn meer dan 50 vormen. De ziekte tast de 

hersenen aan en de geestelijke gezondheid gaat achteruit. Op een gegeven moment 

is het niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Dan is er een veiligere woon

omgeving nodig, waar 24 uur deskundige en liefdevolle zorg aanwezig is.



Prettig om te weten
•  Uw familie wordt gevraagd nauw betrokken te zijn bij 

een zinvolle invulling van uw dag. 

•   Hulp van familie, vrienden en vrijwilligers is onmisbaar.

•   Uw huisdier mag mee, mits u deze zelf verzorgt en het 

geen overlast veroorzaakt.

•   Bosrand is goed per auto bereikbaar, een bushalte is 

op loopafstand. 

•   Er is genoeg parkeergelegenheid op het terrein.

•   In alle kamers staan een hoog-laagbed, nachtkastje 

en linnenkast.

•   Voor vitrage, vloerbedekking, lakens, handdoeken 

en washandjes wordt gezorgd.

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

van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kan 

u meer vertellen over uw afgegeven indicatie. Zowel uw 

verblijf 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.  

Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl

Zorg en toezicht dichtbij
Acht bewoners vormen samen een woongroep. Per etage 

zijn er twee woongroepen. Elke groep heeft een vast team 

van acht tot twaalf medewerkers. Afhankelijk van uw 

zorgvraag kunt u gebruikmaken van hun professionele 

hulp. In Bosrand zijn 24 uur per dag professionele zorg-

medewerkers aanwezig.

Hulp van familie is onmisbaar
In Bosrand 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. 

Samen zorgen we ervoor dat u in Bosrand prettig woont 

en de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Afspraken hier-

over 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 Bosrand 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 onder-

houden we korte lijnen.

Koken en eten
In Bosrand verzorgen de woonbegeleiders dagelijks uw 

maaltijden. We proberen van het samen eten altijd een 

gezellig moment te maken. En als u het leuk vindt om mee 

te helpen met de voorbereidingen of het dekken van de 

tafel, dan kan dat uiteraard! Ook hierbij is extra hulp van 

familie, vrienden en vrijwilligers altijd welkom. 
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www.zzgzorggroep.nl 

Bosrand

Johannaweg 65, 6571 GE Berg en Dal

T 024 - 381 71 11 (front-office)

E frontofficervn@zzgzorggroep.nl

Welzijn
Aandacht voor uw welbevinden
We vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt in Bosrand en dat u in de diverse ruimtes van het gebouw altijd een fijne 

plek vindt. Of u nu even wilt rusten op uw kamer of samen met uw familie wilt genieten van de bosrijke omgeving. Ook is 

er veel aandacht voor bewegen. Wij organiseren daarom wekelijks hiervoor extra plaatsen waar bewoners aan beweging 

kunnen doen onder leiding van familie, een vrijwilliger, een woonbegeleider of een fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld 

aan het overgooien van een lichte bal, beweegspelletjes, een trapfietsje en fitness in de beweegzaal. Verder vinden er In 

Bosrand ook nog andere activiteiten plaats zoals gespreksgroepen en zingen. En met de duo-fiets kunt u samen met uw 

familielid of een vrijwilliger een rondje langs het bos fietsen.

Dierenpark Vijverhof
De 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 Bosrand en de andere beschermde woonvorm 

Vlindertuin. 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 wonen in Bosrand? Of een rondleiding? Neemt u dan contact op met 

een van onze casemanagers. Zij helpen u graag.


