Een nieuw thuis,
dicht bij huis

De Weegbree
Verpleeghuis

“We hebben het
hier gezellig onder
mekaar.”
Samen is niet alleen
Mevrouw Pouwelsen houdt van de kleine dingen in het leven. Mooie muziek, een dansje met de medewerkers van de Weegbree of een potje sjoelen, waar ze vroeger al dol op was. Het meest in haar element is ze
in grand café ‘Het Rozenblad’. Aan het eind van de dag is ze daar vaak te vinden. In afwachting van een kop
koffie én bezoek. Het liefst drinkt ze koffie met haar eigen familie, maar ze praat ook graag met familie van
andere bewoners. Gewoon, even lekker kletsen. En zoals ze zelf zegt: “We hebben het hier gezellig onder
mekaar.”

Aan de rand van het centrum van Wijchen ligt verpleeghuis de Weegbree.
In de Weegbree wonen 72 mensen met dementie, meestal dichtbij familie en
vrienden. Bewoners wonen er veilig en vertrouwd, net als thuis. Ze kunnen zijn
wie ze zijn en zetten ook in hun nieuwe omgeving de eigen levensstijl voort.

Gemoedelijkheid

Zorg keurig geregeld

Bij de Weegbree heerst een gemoedelijke sfeer. Bewoners

Casemanager

brengen er hun dag door met zes, acht of tien medebewo-

Voordat u in de Weegbree komt wonen, wordt u begeleid

ners. Gezamenlijk delen ze een van de negen huiskamers.

door de zogenoemde casemanager. Ze biedt u en uw familie

Daar eten ze samen, ontvangen ze bezoek en kijken ze

de mogelijkheid kennis te maken met het huis en plaatst u op

televisie. Zoeken bewoners meer bewegingsvrijheid, dan

de wachtlijst. Vervolgens begeleidt een van onze verzorgen-

lopen ze een rondje door de belevingsgangen van het

den u bij uw verhuizing. Na verloop van tijd, als u uw plekje

gebouw. Daar zijn de kapel, het aquarium, het grand café en

heeft gevonden in de Weegbree, verdwijnt de casemanager

diverse muurschilderingen te vinden. Of de grote binnentuin

weer naar de achtergrond. Vanaf een afstand blijft ze wel

die bij mooi weer erg in trek is. Heeft een bewoner zin om

betrokken bij de coördinatie van uw zorg.

even alleen te zijn, op de eigen of met een andere bewoner
gedeelde kamer, dan is dat ook prima. Bij de Weegbree

Zorgleefplan

stralen zowel het gebouw, de inrichting als de manier van

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners hun eigen leef-

werken rust uit. Bewoners vinden altijd wel een plekje waar

stijl behouden en daarbij de zorg en begeleiding ontvangen

ze zich op hun gemak voelen.

die nodig is. Daarom stellen wij samen met uw vertegenwoordiger een persoonlijk zorgleefplan op. Als u bij ons komt

Familie en vrienden worden nauw bij het leven in de

wonen zijn we geïnteresseerd in en houden we rekening met

Weegbree betrokken. Indien u in de Weegbree komt wonen,

uw levensgeschiedenis. In het zorgleefplan staan uw speci-

ontvangen wij dan ook graag een naam van een naaste of

fieke wensen en behoeften met betrekking tot uw welzijn.

familielid die voor u als contactpersoon én wettelijke

Samen met u spreken we vervolgens af welke verzorging,

vertegenwoordiger optreedt. Deze vertegenwoordiger

begeleiding en (medische) behandeling u nodig heeft.

behartigt ook uw belangen. Als er zich bijzonderheden

Denk bijvoorbeeld aan wat u zelf doet, wat uw mantelzorgers

voordoen of er beslissingen genomen moeten worden,

doen en wat onze medewerkers doen. Zo zorgt iedereen die

dan nemen wij altijd contact op met deze persoon.

nauw betrokken is bij uw leven dat de samenwerking goed
verloopt.

Wonen en welzijn
Zorgovereenkomst

De reden dat bewoners niet meer zelfstandig kunnen wonen,

In onze zorgovereenkomst leggen we de rechten en plichten

is in de meeste gevallen dat ze thuis of in het verzorgingshuis

vast die u, uw vertegenwoordiger en verpleeghuis de Weeg-

niet goed meer zelfstandig kunnen functioneren. Oorzaken

bree ten opzichte van elkaar hebben. Uiteraard ontvangen

zijn bijvoorbeeld vergeetachtigheid, dwalen of het niet

u en uw vertegenwoordiger van ons alle informatie over de

meer herkennen van dierbaren. Een aangepaste en veilige

overeenkomst en staan wij open voor al uw vragen.

leefomgeving kan dan gewenst zijn. Die omgeving biedt de

Team van medewerkers

Weegbree.

In iedere huiskamer is een team van verzorgenden en

Belevingsgerichte zorg

huiskamerassistenten samen verantwoordelijk voor de

Onze medewerkers werken belevingsgericht. Dat wil zeggen

24-uurs zorg van de bewoners. Dit team is uw eerste

dat ze ervoor zorgen dat bewoners zich gesteund en gebor-

aanspreekpunt. Ook uw familieleden en mantelzorgers

gen voelen en dat zij hun gevoel van eigenwaarde behouden.

kunnen met hun vragen of ideeën bij dit team terecht.

Wij bieden dan ook geen standaardzorg aan. U bepaalt samen
met ons hoe uw zorg- en dienstverlening wordt ingevuld,
zodat deze zoveel mogelijk aansluit bij uw persoonlijke
mogelijkheden.

Dagritme

Betrokkenheid familie

Bewoners van de Weegbree vullen hun dagen grotendeels

Wij vinden het belangrijk dat u en uw bezoek zich thuis voelt

met bezigheden zoals de krant lezen, televisie kijken, bezoek

in de Weegbree. Bezoek is dan ook van harte welkom gedu-

ontvangen, gezamenlijk eten en wandelen. Daarnaast is er

rende de dag en de avond. We zouden het wel fijn vinden als

veel aandacht voor de huiselijke sfeer waarbij ontspannings-

uw bezoek er rekening mee houdt dat we graag samen in alle

activiteiten zoals een muziekmiddag, jam maken of bewegen

rust eten. Daarnaast gaan we er vanuit dat uw familie u ook

niet ontbreken.

bij praktische zaken blijft ondersteunen. Bijvoorbeeld door

Beschermd wonen

het bieden van hulp bij het afleggen van ziekenhuisbezoeken,
het schoonmaken van het eigen meegebrachte meubilair

Bewoners van de Weegbree kunnen niet zelfstandig naar

in uw kamer, het wassen van uw kleding en het doen van

buiten. De verbindingsdeuren naar buiten zijn beveiligd met

boodschappen.

een code. In het gebouw zijn alle huiskamers met elkaar
verbonden middels een gang. Bewoners kunnen hierdoor

Vrijwilligers

vrijuit bewegen en op eigen gelegenheid door het gebouw

Bij de Weegbree werken veel vrijwilligers. Ze ondersteunen

lopen. Bij mooi weer kunnen ze ook in de beschermde

bij allerlei werkzaamheden, zoals de activiteitenbegeleiding

binnentuin vertoeven.

en ontspanning. Daarnaast zetten ze zich in bij de facilitaire

Dagbehandeling
De Weegbree biedt vier dagen per week aan zes cliënten per

dienst en bij het begeleiden van bewoners. De inzet van
vrijwilligers is erg belangrijk om de belevingsgerichte zorg te
kunnen realiseren. Vrijwilligers zijn daarom altijd welkom.

dag dagbehandeling. Hiervoor is een CIZ-indicatie nodig.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de casemanager.

De procedure
Indicatie
Om in aanmerking te komen voor wonen in de Weegbree,
heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Zij bepalen de soort
zorg en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft en kennen

U bent altijd
welkom in onze
stilteruimte voor
stilte en troost

een zorgzwaartepakket toe. Voor meer informatie kijkt u op
www.ciz.nl. Na de indicatiestelling wordt u op de wachtlijst
geplaatst. Op verzoek is het mogelijk om van tevoren met de
casemanager al een afspraak te maken voor een rondleiding.

Eigen bijdrage

De cliëntenraad

Kiest u voor wonen in de Weegbree, dan wordt een gedeelte

De cliëntenraad bestaat uit familieleden van onze bewoners.

van de kosten betaald via de AWBZ. Daarnaast betaalt u

Zij behartigen samen de belangen van alle bewoners. De raad

een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt

denkt mee over verbeteringen in de zorg en adviseert het

vastgesteld door het Zorgkantoor en is afhankelijk van uw

locatiemanagement van de Weegbree over de zorgverlening.

inkomen en uw eigen vermogen. Uw eigen bijdrage wordt

Heeft een van uw familieleden belangstelling voor deelname

geïnd via het CAK, zie ook www.cak.nl. Ook zijn er kosten

aan de cliëntenraad, dan kan hij of zij zich wenden tot de

die zonder medische indicatie niet betaald worden via de

locatiemanager.

AWBZ. Bijvoorbeeld de kosten van de pedicure, de kapper en
het (chemisch) reinigen van kleding. Daarnaast vragen we

Klacht of compliment

een maandelijkse vrijwillige bijdrage voor extra’s, zoals een

Onze medewerkers doen hun uiterste best zo optimaal

restaurantavond en verjaardagscadeaus.

mogelijke zorg te verlenen. Toch is het mogelijk dat u of uw

Verzekeringen

vertegenwoordiger van mening is dat de zorg beter kan. Wij
waarderen het als u uw mening geeft. U kunt erop vertrouwen

U kunt uw WA-verzekering opzeggen, wanneer u in de Weeg-

dat uw klacht of opmerking vertrouwelijk wordt behandeld en

bree komt wonen. Daar bent u dan namelijk automatisch voor

dat u er geen nadelige gevolgen van ondervindt. Het kan ook

verzekerd. Uw ziektekosten- en uitvaartverzekering moet u

zijn dat u tevreden bent en ons een compliment wilt maken.

wel aanhouden. Wij raden u aan geen kostbaarheden mee te

Ook dat horen onze medewerkers graag.

nemen naar de Weegbree.
Uw ervaringen over onze zorg- en dienstverlening kunt u
online doorgeven op de website: https://zzg.tweespraak.nl.

Voorzieningen
De Weegbree kent een scala aan voorzieningen voor bewoners:
• In grand café ‘Het Rozenblad’ kunt u van maandag t/m
zaterdag van 14.30 - 16.30 uur en op zondag van
10.30 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur tegen een
vergoeding terecht voor koffie, thee of een borreltje.
Voor bewoners zijn de koffie en thee gratis.
• Maaltijden worden afgestemd op ieders individuele
behoefte. Eens per twee weken koken enkele bewoners
die dat fijn vinden in kleine groepjes maaltijden.
• In kleine groepjes wordt ook verse jam gemaakt. Deze jam
is te koop in grand café ‘Het Rozenblad’. De opbrengsten
komen ten goede aan de bewoners van de Weegbree.
• In de eigen of gedeelde slaapkamer kan in veel gevallen
eigen meubilair geplaatst worden.
• Het gebouw, de gezamenlijke ruimtes en de kamers van

• We  vieren gezamenlijk de feestdagen zoals Pasen en
Kerstmis. Maar ook carnaval krijgt aandacht.
Familieleden zijn hierbij ook van harte welkom.
• Een keer per week houden wij een oecumenische viering.
Daarnaast is er een stilteruimte voor hen die daar behoefte
aan hebben.
• Naast het team van medewerkers is er ook een tandarts
aan de Weegbree verbonden.
• Er is een pedicure werkzaam in de Weegbree.
• De inpandige kapsalon is twee keer per week geopend
voor bewoners.
• Uw verjaardagsfeest kunt u gerust in de Weegbree
houden, bijvoorbeeld in grand café ‘Het Rozenblad’.
• De Weegbree is zodanig gebouwd en uitgerust dat het

bewoners worden schoongemaakt. Wij verzoeken u wel

voor u een veilige woon- en leefomgeving is. Zowel

het eigen meubilair schoon te houden.

overdag als ’s nachts zijn er medewerkers aanwezig die

• Er worden ontspanningsactiviteiten georganiseerd zoals
bingo, sjoelen, een muziekmiddag en bewegen voor
ouderen.

waken over uw veiligheid. Ook zijn er voorzieningen
getroffen tegen inbraak en brand.

Verpleeghuis de Weegbree
Hoefsestraat 40
6601 GV Wijchen
Telefoon:
(024) 649 27 00
E-mail:
receptie.weegbree@zzgzorggroep.nl
De Weegbree maakt deel uit van ZZG zorggroep.
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