Wie bent u? Wat is uw levensverhaal?
Wie zijn voor u belangrijk? Waar
geniet u van? Samen met u en uw
naasten zorgen wij voor een prettige
daginvulling die bij u past.

veel meer. Wij werken voortdurend aan
een gevarieerd aanbod dat is afgestemd
op uw persoonlijke wensen en die van
uw medebewoners. Het is daarom
belangrijk dat wij u goed leren kennen.
Wonen in De Kuifmees: uw privéstudio en diverse gemeenschappelijke
ruimtes

Wonen in De Kuifmees
in Nieuwegein
Als zelfstandig wonen met (intensieve) ondersteuning thuis
niet meer kan, biedt ZorgSpectrum u een nieuw thuis in één van
onze locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen.
In juni 2021 openen wij de nieuwe locatie De Kuifmees in de wijk
Doorslag in Nieuwegein. In deze ruim opgezette woonzorgvorm
met een mooie en belevingsgerichte tuin, ondersteunen wij
mensen met dementie om een betekenisvol leven te kunnen
leiden.
In deze folder geven wij u een indruk van locatie De Kuifmees
en de wijze waarop wij u ondersteunen.

Leven in De Kuifmees: méér dan zorg
en behandeling
In De Kuifmees vindt u een veilige en
beschermde omgeving waar u zich thuis
kunt voelen. U kunt rekenen op zorg en
behandeling die op uw persoonlijke
wensen en behoeften is afgestemd.
En ook zorgen wij dat u een fijne dag
heeft: dat u de dingen kunt doen die u
graag doet in uw leven. In De Kuifmees
is volop gelegenheid voor het ontmoeten
van anderen, voor ontspanning, bewegen,
muziek, creatieve activiteiten en nog

Het gebouw
De Kuifmees heeft 76 studio’s (woon/slaapkamers) verdeeld over 5 woonlagen. Elke woonlaag heeft twee ruime
gemeenschappelijke woonkamers met
keuken en een balkon met uitzicht op de
binnentuin. Op de begane grond
bevinden zich 8 studio’s en een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en
terras. Hier bevindt zich ook de tuinkamer met openslaande deuren naar
de omsloten binnentuin.
Uw studio
Uw studio bestaat uit een woon/slaapkamer met een ruime badkamer.
Elke studio is gestoffeerd en gedeeltelijk
gemeubileerd en kunt u inrichten met
uw persoonlijke eigendommen zodat u
zich snel thuis voelt.

De sfeer en inrichting
De gemeenschappelijke woonkamers
verschillen in afwerking en sfeer om
tegemoet te komen aan de persoonlijke
voorkeuren van de bewoners. Bij de
inrichting is rekening gehouden met de
wijze waarop mensen met dementie
hun omgeving beleven. Dit komt onder
meer tot uiting in de kleurstelling, de
verlichting en in de herkenbaarheid van
de ruimtes.
Naast het beleven van kleuren, geuren,
wisseling van seizoenen en dieren, biedt
de binnentuin uiteenlopende mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning
en andere bezigheden.

Volop bewegingsvrijheid en
aandacht voor veiligheid
In De Kuifmees heeft u veel bewegingsvrijheid. U kunt zich vrij door het hele
gebouw en de omsloten tuin bewegen,
tenzij deze vrijheid uw persoonlijke
veiligheid in de weg staat. In dat geval
bepalen wij samen met u en uw familie
welke bewegingsruimte wel bij u past.
Met behulp van moderne technologie
kunnen wij een op de persoon
afgestemde bewegingsruimte instellen.
Een veilige woonomgeving creëren wij
ook door praktische aanpassingen zoals
verhoogde balkons, het ontbreken van
drempels, het gebruik van inductiekookplaten en beveiligde kranen.
Genieten
‘Het kleine genieten’: dat willen wij voor u
mogelijk maken. Genieten van een
goede kop koffie, van persoonlijke
aandacht, van ontspanningsactiviteiten
die u graag doet, van ontmoetingen met
familie, vrienden, medebewoners, van
een goed gesprek of van heerlijke
maaltijden.

Kernwaarden

Voor wie is wonen en leven in
De Kuifmees geschikt?
U kunt wonen in De Kuifmees indien u
beschikt over een zorgzwaartepakket
ZZP 5 of 7. Deze indicatie wordt
afgegeven door het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg). De indicatie kunt
u aanvragen via het CIZ, www.ciz.nl.
Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie, dan kunnen onze
klantadviseurs hierbij ondersteunen.

Missie

We doen het sámen
In De Kuifmees werken wij nauw samen
met uw naasten, familie en vrienden.
Met u en hen onderzoeken wij hoe u uw
leven in De Kuifmees zo goed mogelijk
kunt voortzetten op een wijze die bij u
past. Ook bespreken wij op welke wijze
zij daar samen met ons een bijdrage aan
kunnen leveren.
Daarnaast werken wij nauw samen met
vrijwilligers en de buurt. Wij stimuleren
elkaar om u en uw medebewoners een
aangename dag te bezorgen.

Onze drijfveren

Samen

Betrokken

Wonen in De Kuifmees
in Nieuwegein
Betekenisvol leven voor mensen
met dementie

Hier staan we voor
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten,
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en
samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in
eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk.
Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit
samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze
drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau
tot bloei komen.

Samen meer mogelijk

Hier gaan we voor
Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant.
Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan.
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Zo werkt
ZorgSpectrum

Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl
sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we
vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor
elkaar en interesse in ieders cultuur.
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Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot 16.30 uur
en helpen u graag verder.

Zo doen we dat
Ove

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over De Kuifmees
(Kuifmees 50), of heeft u vragen? Dan
kunt u contact opnemen met de afdeling
Klantadvies van ZorgSpectrum
via telefoonnummer 030 - 657 50 45 of
via mail klantadvies@zorgspectrum.nl.

Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke
onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze
professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij
geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit
verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen
onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen.
Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten.
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Nieuw thuis

Ieder mens is anders, iedere vraag is anders. Daarom
bieden wij een breed spectrum aan passende ondersteuning en behandeling: op het juiste moment én
op de juiste plek. De vele mogelijkheden variëren van
lichte ondersteuning thuis tot intensieve zorg in een
beschermde woonomgeving.

• Uw persoonlijke wensen en behoeften zijn uitgangspunt
• Leven en beleven staan centraal
• Grote bewegingsvrijheid en leefruimte
• Eigen woonruimte en gemeenschappelijke ruimtes

