Meerstaete

Kleinschalig wonen
voor mensen met dementie

“Logeren:
Het biedt mij rust als
mijn moeder goed
verzorgd wordt en
zij het prettig heeft.”

Contact
Wilt u meer informatie over wonen bij
Meerstaete? Of wilt u graag een rondleiding?
Neem dan contact op via telefoonnummer
024 - 366 57 77 of stuur een mail naar
info@zzgzorggroep.nl
Meerstaete
Don Emanuelstraat 25

zzgzorggroep.nl
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Vertrouwd wonen in een
beschutte veilige omgeving

Deze vraagt u op bij uw casemanager. Hiernaast kunt

Dit is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd,

u en uw familie gebruik maken van innovatieve

huishouden en zorg. Het CAK stelt de hoogte vast.

technologie, zoals een tovertafel en de CRDL. Dat is

Op CAK.nl staat meer informatie over de eigen

een bijzonder instrument dat aanraking omzet in

bijdrage en een handige rekentool.

geluid. Zo kunt u op een nieuwe manier contact met
elkaar maken. Ook kunt u gebruikmaken van een

Meerstaete is gelegen aan het Wijchens Meer en op loopafstand van het
historische centrum van Wijchen. Een bijzonder gebouw met 27 apparte
menten (48 m2) verdeeld over drie woonlagen. De appartementen zijn
bestemd voor mensen met dementie. U heeft een eigen appartement,
en kan daarnaast naar wens gebruik maken van een van de gezamenlijke
huiskamers, de multifunctionele ruimte en de binnentuin. In het gebouw
zijn ook twee appartementen beschikbaar om te logeren of voor tijdelijke
opvang. Meerstaete is onderdeel van ZZG zorggroep.

Wonen met allure

Liefdevolle zorg

Meerstaete bestaat uit 27 vrije sector huurapparte-

Onze medewerkers, woonbegeleiders, werken in

menten. Op elke etage wonen 8 tot 10 mensen met

kleine teams. u ziet dus zoveel mogelijk dezelfde

dementie. Op deze locatie ontvangt u 24-uurszorg,

gezichten. De contactverzorgende is uw eerste

begeleiding en toezicht in een kleinschalige en veilige

aanspreekpunt. Wij leveren liefdevolle persoons

omgeving. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid

gerichte zorg en kijken wat voor u vertrouwd en

samen te eten, koffie te drinken en elkaar te ontmoe-

waardevol is. We sluiten aan op uw leefwereld.

ten. Ook zijn er diverse activiteiten waaraan u kunt

We hebben veel aandacht voor uw welzijn. Daarbij is

deelnemen. U wordt hierbij ondersteund door een

de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers onmis-

deskundig team van woonbegeleiders, de case

baar. Samen met u, uw familie en mantelzorgers

manager en de specialist ouderengeneeskunde.

kijken we wat u zelf nog kunt en waarbij uw familie

Uw huisarts blijft uw behandelend arts. Als het nodig

en vrienden kunnen helpen. We zorgen samen voor

is, schakelen we in overleg met u een psycholoog,

een zinvolle daginvulling en een gezonde en veilige

fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of een

woonomgeving voor u. Met de wensen van u en uw

diëtist in.

mantelzorger maken we een zorgleefplan. De

beweegkoffer, beleefTV, SilverFitt en de Duofiets.

Logeren

Daarnaast kunnen we domotica inzetten voor een

In Meerstaete zijn ook twee appartementen voor

veilige woon-en leefomgeving waarin u zich thuis

logeren. Hierin kunnen mensen met dementie tijdelijk

voelt.

verblijven. Dit is bedoeld om mantelzorgers die
dagelijks zorgen voor hun partner of familie met

Wonen met een zorgindicatie

dementie te ontlasten. Zodat zij even op adem

In het kort

kunnen komen. Woont u thuis en heeft u een

In Meerstaete kunt u wonen met een zorgindicatie

Wlz-indicatie dan kunt u gebruikmaken van deze

vanuit de Wet langdurige zorg met Volledig Pakket

logeermogelijkheid. U ontvangt dan de zorg die u

Thuis. Dit betekent dat u uw appartement huurt van

normaal thuis ontvangt. Ook andere vormen van

ZZG Vastgoed en zorg ontvangt van de zorgprofessi-

‘logeren’ in Meerstaete zijn mogelijk. Dit gaat altijd in

onals van ZZG zorggroep. Het Centrum Indicatiestel-

overleg met de casemanager. Meer informatie

ling Zorg (CIZ) bepaalt de soort zorg en hoeveelheid

hierover leest u in onze brochure ‘Logeren’. Deze

zorg. Voor bewoners van Meerstaete is een VPT

vraagt u op bij uw casemanager.

Meerstaete biedt u:
• wonen, zorg en welzijn onder één dak in een
veilige nieuwe omgeving
• 24 uur per dag zorg en toezicht

5-indicatie noodzakelijk. U betaalt een eigen bijdrage.

• de privacy van uw eigen appartement gecombineerd
met de sociale contacten in de huiskamer
• een ruime beleeftuin met verschillende zitjes
• een woonlocatie vlakbij het historisch centrum
van Wijchen
• voldoende ruimte om kosteloos te parkeren in
de openbare parkeergarage dichtbij.

casemanager bewaakt de kwaliteit van zorg en de
afspraken die we samen maken.

Familie en mantelzorg
Voor u, uw familie en voor ons is het belangrijk dat we
goed met elkaar in contact blijven. Daarom maken
we, als u dit wilt, gebruik van Caren Zorgt. Dit is een
digitaal communicatieprogramma. Binnen Caren
Zorgt staat u centraal. Het is een middel om samen
met u, uw mantelzorgers en uw zorgverleners de zorg
en zorgmomenten met elkaar af te stemmen. Zodat u
zich zo prettig mogelijk voelt. Meer informatie
hierover leest u in onze handleiding “Caren Zorgt”.
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