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Eigen kamer
verpleeghuis-unit
Het Hoge Veer
Naast thuiszorg en verzorgingshuiszorg biedt Zorgorganisatie Het
HogeVeer vanaf I januari 2009 ook verpleeghuiszorg. Het betreft een
speciale voorziening voor 24 mensen met problematiek rond demen-
tie.'Hierdoor beschikken we over een nog breder zorgaanbod', aldus
directeur Menko Konings. 'Voor onze bewoners is dit van groot be-
lang omdat zij nu in Het llogeVeer kunnen blijven wonen en niet hoe.
ven te verhuizen near een verpleeghuis elders.'Maar ook voor bewo-
ners uit Raamsdonksveer is dit een voordeel. Ook zij kunnen gebruik
maken van deze voorziening.'Het allermooiste vind ik,, zegt Konings

trotsr'dat iedere bewoner op deze
verpleeghuisafdeling een eigen
kamer met eigen voorzieningen
heeft!'

Eigen kamer verpleeghuis-unit
Het Hoge Veer

Zorgorganisatie Het Hoge Veer en De
Riethorst Shomenland werken. nauw
samen om deze verpleeghuisvootzie-
ning mogelijk te maken. Het Hoge
Veer levert de verzorging, verpleging
en begeleiding en De Riethorst levert
de medische en paramedische zorg.
Zo staan er vanuit De Riethorst onder
andere een verpleeghuisarts, een psy-
choloog, een logopedist en een fusio-
therapeut ter beschikking. Maar ook

WSG, de eigenaar van het Hoge Veer
Complex, levert een grote bijdrage
aan de totstandkoming van deze ver-
pleeghuisvoorziening. Ondanks dat
het huidige Hoge Veer Complex eer:
daags vervangen gaat wotden door
nieuwbouw, heeft WSG de verpleeg-
afdeling flink laten verbouwen. Kos-
ten pog moeite zijn gespaard om voor
deze kwetsbare groep ouderen een
prachtige gezamenlijke woon-/eetka-
mer te maken.
In de nieuwbouw wordt de verpleeg-
truisafdeling omgevormd tot een
kleinschalige woonvoorziening van
4 groepen met ieder 6 bewoners. Per
groep voert men dan onder begelei-
ding, als een soort gezin, een eigen
huishouden waarbij de alledaagse
bezigheden, zoals bijvoorbeeld bood-
schappen doen en màaltijden berei-
den, de activiteiten van de dag vor-
men. Naast de gemeenschappelijke
ruimtes, beschikt iedere bewoner dan
over een eigen volwaardig apparte-
ment. Een dergelijke voorziening is
momenteel nog uniek in Nederland.

Lees verder elders in de kmnt
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Er ontstaan weliswaar steeds meer
kleinschalige verpleeghuisvoorzie-
ningen, maar de bewoners beschikken

daar hooguit over een eigen kdmer en
niet over een eigen volwaardig appar-
tement. 'De menselijke maat', besluit
Konings, 'dat is waar het bij Zorgor-
ganisatie Het Hoge Veer om gaat!'


