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Het Hoge Veer: een moderne, vernieuwende en wijkgerichte zorgorganisatie

Locatie Rivierzicht brengt zorg naar de mensen toe
Door Jan Hoek

RAAMSDONKSVEER – Op 3 juni 1972 vond de officiële opening plaats van bejaarden-
huis Het Hoge Veer. Het ‘huis voor ouden van dagen’ werd in de loop der tijd  steeds 
meer een organisatie waar wonen, welzijn, diensten en zorg de kerntaken zijn. Wen-
sen, behoeften en het welzijn van de cliënten staan centraal, waarbij Zorgorganisatie 
Het Hoge Veer zich richt op alle leeftijdscategorieën. “Het motto van onze organisatie 
is: ‘mensen moeten kunnen blijven wonen waar ze wonen en de zorg moet naar de 
mensen toekomen.” Dat zegt Christel van Drunen, locatiemanager van Hoge Veer Ri-
vierzicht. Op deze locatie wonen 115 cliënten en bestaat uit twee appartementencom-
plexen. Rivierzicht 1 is een verzorgingshuis met 50 volwaardige appartementen, van 
gemiddeld 90 m2, waar men ook kan blijven wonen als men op een gegeven moment 
verpleeghuiszorg zou behoeven. Rivierzicht 2 bestaat uit 42 appartementen die ver-
huurd worden door WSG en waar Zorgorganisatie Het Hoge Veer thuiszorg biedt. Beide 
complexen liggen op een prachtige zichtlocatie aan de oever van rivier de Donge.

“Door het beïnvloeden van omgevingsfacto-
ren en het ondersteunen van het zelfzorg-
vermogen stellen wij onze cliënten in staat 
zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar 
eigen woon- en leefomgeving te blijven wo-
nen. De zinbeleving van de cliënt staat hierbij 
centraal. We stimuleren de zelfstandigheid 
van de cliënten en denken daarbij voortdu-
rend oplossingsgericht”, vertelt Christel van 
Drunen. In Rivierzicht 1 is een indicatie ver-
eist. De appartementen zijn zo ruim opgezet 

dat ze ook voor echtparen, waarvan één per-
soon een indicatie dient te hebben, geschikt 
zijn. De locatiemanager  zegt verder: “Groot 
pluspunt is dat alle bewoners over een ei-
gen badkamer en keuken beschikken en het 
merendeel van de appartementen naast een 
toilet voor de bewoners ook over een gas-
tentoilet beschikt. De opzet van het complex 
is zeer speels, waarbij elk appartement wel 
over ‘iets eigens’ beschikt; er zijn vierkante 
en rechthoekige kamers, verschillende soor-

ten balkons en sommige appartementen 
beschikken over twee slaapkamers. Na een 
korte tijd van wennen, zijn alle bewoners 
zichtbaar zeer content met hun nieuwe wo-
ning en willen ze hier niet meer weg.” 

Locatie Hoge Veer Rivierzicht herbergt een 
nieuw concept binnen Zorgorganisatie Het 
Hoge Veer. Tijs Meulemans, verpleegkundig 
coördinator legt uit: “Naast de zorg op maat 
bieden wij de cliënten veel meer. Zo beschikt 
het complex van Rivierzicht 1 over een atri-
um, compleet met biljart, een sfeervol grand 
café, een tv-hoek, bibliotheek en een restau-
rant met een dagelijks wisselend meerkeu-
zemenu. Ouderen uit de omgeving kunnen 
ook gebruik maken van het restaurant. Door 
medewerkers van Het Hoge Veer worden 
activiteiten als sjoelen, bingo en rikken ge-
organiseerd. Iedere bewoner heeft een ei-
gen voordeur, waarbij ook aan veiligheid is 
gedacht. Overigens belt ook het personeel 
aan, waarna de bewoners met een halszen-
der de deur kunnen openen. Daarnaast kun-
nen ze via een schermpje zien wie er aan de 
buitendeur staat. Het zelfstandig wonen in 
combinatie met de zorg op maat maakt van 
locatie Het Hoge Veer Rivierzicht een bijzon-
der prettige woon- en leefomgeving.”

De 85-jarige Jan van Schijndel bevestigt de 
woorden van de verpleegkundig coördinator. 
Samen met echtgenote Nellie woonde hij 
vijftien jaar aan de Vijfhoevenlaan en ver-
volgens dertien jaar aan de Rembrandtlaan. 
Omdat zijn echtgenote steeds meer zorg no-
dig had, verhuisde het echtpaar half oktober 
2011 naar locatie Rivierzicht. Van Schijndel 
vertelt daarover: “Voorheen verzorgde ik mijn 
vrouw zelf, maar dat werd me op een gege-
ven moment te veel. Van de relatief kleine 
woning aan de Rembrandtlaan, kwamen we 
in een werkelijk fantastisch appartement te-
recht; een dertien meter lange woonkamer, 
een grote doucheruimte en een apart gas-
tentoilet. De verleende zorg is met prettige 
en attente medewerkers buitengewoon. ’s 
Middags genieten we met andere bewoners 
van het meerkeuzemenu. We kunnen er zelfs 
gezamenlijk ontbijten, maar daar maken we 
nog geen gebruik van. De verhuizing naar 
Rivierzicht was voor ons in het begin wel een 
grote overgang en we moesten er wel even 
thuis komen. Maar nu hebben we er onze 
plek echt gevonden en willen we voor geen 
goud meer weg.” 

De oudste bewoner van Rivierzicht is de 
onlangs 95 jaar geworden Jan Oomen. Hij 
woonde daarvoor in het Block en vanaf 2006 
in een aanleuningwoning bij Het Hoge Veer. 
“Ik heb het mooiste appartement van al-
lemaal en geniet hier van een mooie ouwe 
dag”, zegt Oomen. “Ik heb hier een heerlijk 

bruin leven en hoef maar te zwaaien met 
mijn armen en ze komen me helpen. De zorg 
is geweldig en ik kan met iedereen goed op-
schieten. Ik eet elke dag in het restaurant en 
wordt door de vrouwelijke bewoners heerlijk 
verwend; zonder te vragen snijden ze het 
vlees voor me. Ik geniet van alles met volle 
teugen en doe overal aan mee. Gisteren heb 
ik bijvoorbeeld meegedaan aan rikken. Maar 
wel verloren; van het vrouwenvolk win je nou 
eenmaal nooit. Ook mijn vier dochters zien 
dat ik hier gelukkig ben en zijn blij dat ik hier 
woon. Op mijn verjaardag zaten bij mij acht-
tien mensen in mijn appartement en nog was 
er plek over. En heb je het uitzicht gezien?” 
En dan met pretogen: “Je snapt wel dat ik 
hier echt oud hoop te worden.”

Regina Broeder is e.e.v.’er ofwel eerst ver-
antwoordelijke verzorger. Zij is al 21 jaar in 
dienst van Het Hoge Veer, waarvan één jaar 
in locatie Rivierzicht. Regina vertelt over de 
nieuwe locatie: “Je merkt dat de mensen hier 
gelukkig zijn. Niemand wil meer weg en dat 
geldt ook voor het personeel. Zeker als men-
sen hulpbehoevend zijn, was Het Hoge Veer 
veel te klein. Nu is hun woonomgeving vier 
keer zo groot en bovendien hoeven we niet 
meer met de cliënten naar de gezamenlijke 
badkamer op de gang te schuifelen, want 
iedereen heeft nu een eigen badkamer. De 
cliënten kunnen in Rivierzicht veel meer 
zichzelf zijn en leven zoals ze zelf willen. Met 
andere woorden: de privacy voor de cliën-
ten is veel groter. We maken als personeel 
gebruik van de iPad, waardoor de zorg nog 
toegankelijker wordt. Samen met de cliënt 
kijken we naar het zorgplan en is het voor 
ons makkelijker om maatwerk te leveren. 
Voor de medewerkers is de locatie Rivier-
zicht een inspirerende werkomgeving en 
voor de cliënten een prachtige omgeving om 
oud te worden.”

Zie voor meer informatie: www.hogeveer.nl

Zorgorganisatie Het Hoge Veer
Locatie Hoge Veer Rivierzicht
Scheepswerflaan 47
4941GZ Raamsdonksveer
T: 0162 - 511360
F: 0162 – 511534


