Kennismaking met
Verpleeghuis

De Geinsche Hof

De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt
In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u
thuis, in de vorm van nachtzorg of personenalarmering. De Geinsche Hof is één van de huizen
van Zorgspectrum. Wij ondersteunen, helpen en begeleiden u. Onze goed opgeleide,
toegewijde en betrokken medewerkers geven u graag het beste.
Wij hebben oog voor u
Verpleeghuis De Geinsche Hof is een algemeen huis. Wij respecteren de waarden, normen,
levensbeschouwing en gewoonten van al onze cliënten. Juist als het allemaal niet meer zo gaat
als u het al die jaren hiervoor gewend was, zijn wij er. Onze visie is hierbij “Wij hebben oog voor
u”. Dat betekent dat we met uw indicatie als leidraad, uitgaan van uw wensen en behoeften.
Onze medewerkers benaderen u persoonlijk en geven zo goed mogelijk antwoord op uw
vragen. Samen kijken we naar oplossingen.
Waar staat De Geinsche Hof?
Het verpleeghuis staat centraal in de wijk. De winkels zijn op loopafstand, in de wijk Fokkesteeg.
In het naastgelegen park met stadsboerderij is het mogelijk tot rust te komen. De tram stopt
dichtbij het verpleeghuis. Met de tram bent u binnen 5 minuten op “City Plaza”, in het hart van
Nieuwegein. Op “City Plaza” is de centrale bibliotheek gevestigd. Ook zijn er diverse winkels en
horecagelegenheden.
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Wat is verpleeghuis De Geinsche Hof?
De Geinsche Hof is een verpleeghuis met een huiselijke sfeer. Mensen kennen en ontmoeten
elkaar in ‘het Gein’, waar u voor activiteiten terecht kunt, maar ook voor een kopje koffie of thee
en een lekkere tussendoortje. In verpleeghuis De Geinsche Hof is plaats voor 120 bewoners en
30 revalidanten. U kunt rekenen op onze zorg, behandeling en begeleiding in een prettige
woonomgeving.
Als u in verpleeghuis De Geinsche Hof woont heeft u een slaapkamer en een gezamenlijke
woonkamer tot uw beschikking.
Ook wordt vanuit De Geinsche Hof zorg- en dienstverlening geboden aan ouderen die in de
nabije omgeving wonen. Als u zelfstandig wilt blijven wonen heeft De Geinsche Hof de
mogelijkheid om één of meerdere dagen per week de dagbehandeling te bezoeken.
Zorg- en dienstverlening in en vanuit De Geinsche Hof
In en vanuit De Geinsche Hof kunt u rekenen op onze intensieve zorg, begeleiding, behandeling
en ook tal van recreatieve activiteiten. Er is een uitgebreid verenigingsleven en er zijn
busuitstapjes met de eigen rolstoelbus.
De zorg die u nodig heeft bepaald waar in De Geinsche Hof u komt te wonen. Er zijn mensen
die voornamelijk lichamelijke zorg en behandeling nodig hebben en het kan ook voorkomen dat
ouderen zorg en behandeling nodig hebben vanwege hun geestelijke gesteldheid. Ook bijzonder
is de speciale woongroep voor jongere mensen met dementie.
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Over de inzet van zorg, behandeling en begeleiding worden samen met u afspraken gemaakt.
Dit beschrijven wij in samenspraak met u in uw individuele zorgplan. In een zorgplangesprek
worden uw wensen en mogelijkheden besproken. Bij zo’n gesprek zijn natuurlijk ook uw partner,
kinderen, familie of andere betrokkenen welkom.
Revalidatie is mogelijk in De Geinsche Hof of op onze afdeling in het St. Antoniusziekenhuis, de
Schakelafdeling. Deze afdeling is zoveel mogelijk zoals de afdelingen in De Geinsche Hof,
huiselijk en gezellig. Er zijn bijvoorbeeld ook geen bezoekuren, zoals dat verder in het
ziekenhuis wel gebruikelijk is. Het verblijf op de Schakelafdeling is ook voor mensen die vanuit
een ziekenhuisopname in aanmerking komen voor een plaats in De Geinsche Hof of een ander
verpleeghuis. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het St. Antonius
Ziekenhuis, zoals het restaurant of de kapsalon.
Dagelijks is het mogelijk deel te nemen aan de dagbehandeling in De Geinsche Hof.
Dagbehandeling biedt u een gevarieerd activiteitenaanbod, gericht op ondersteuning van
zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en het ondersteunen bij de dagindeling. Daarnaast biedt de
dagbehandeling u en wanneer u dat wenst uw relatie advies in het accepteren en omgaan met
een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Deze ondersteuning wordt aangevuld met therapie
van de medische en paramedische dienst. In het activiteitenprogramma wordt, rekening
houdend met uw wensen en mogelijkheden, aandacht besteed aan ontspanning, recreatie en
beweging en u gebruikt samen de maaltijd.

3

De Geinsche Hof heeft ook oog voor dubbelproblematiek. De afdeling weegschaal heeft cliënten
met meerdere problematieken. Op deze afdeling kunnen cliënten zelf koken en andere huiselijke
activiteiten beoefenen.
Het verenigingsleven bestaat uit een hondenvereniging, biljartvereniging, koersbalvereniging,
bakvereniging, wandelvereniging, (klassieke) muziekvereniging, handwerkvereniging. Er is dus
altijd een ruim aanbod van activiteiten.
Activiteiten en vrijwilligers
In De Geinsche Hof bent u welkom om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Er zijn
verschillende sociale en (re)creatieve mogelijkheden. Belangrijk in De Geinsche Hof is het
verenigingsleven. Een greep uit de verenigingen: de één of tweewekelijkse zang- of
muziekverenigingen, een wekelijkse vereniging “Meer bewegen voor ouderen”, een
tweewekelijkse creatieve vereniging en een maandelijkse hondenvereniging, waar u honden uit
de wijk kunt verzorgen.
U kunt lid worden van één of meerdere verenigingen. Deze worden geleid door
activiteitenbegeleiders en vaste vrijwilligers.
Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor cliënten en hun naasten,
bijvoorbeeld over verschillende ziektes, zoals dementie.
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Vrijwilligers zijn sinds jaar en dag niet meer weg te denken binnen De Geinsche Hof. Zij
vervullen een bijzondere en gewaardeerde rol en verlenen hun medewerking aan tal van
activiteiten. Indien u dat wenst kan er een vrijwilliger bij u langskomen. Ook kunt u met één van
de vrijwilligers er op uit gaan (winkelen, wandelen, internetten, enzovoorts). Wij zijn trots op het
grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze bewoners.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van iedere bewoner of cliënt. De
Cliëntenraad heeft een aantal formele wettelijke rechten. Een heel belangrijke taak is de
bewaking van de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor de cliënten van verpleeghuis De
Geinsche Hof. Wij hechten zeer veel belang aan de mening van de Cliëntenraad. De leden van
de Cliëntenraad worden door de cliënten gekozen.
Wilt u meer weten?
Ook ú kunt ons benaderen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij
helpen u graag verder!
Het Servicebureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 – 12.00 uur) op
telefoonnummer (030) 6575045.
U kunt met iemand spreken over indicaties of vragen over Zorgspectrum of De Geinsche Hof.
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de beschikbare plaatsen en eventuele wachtlijsten. Zij
kunnen u ook behulpzaam zijn bij het regelen van de zorg die u nodig kan hebben tot er een
plaats voor u vrij is.
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Het Servicebureau Zorgspectrum
Indien u gebruik wilt maken van een bepaalde dienst, heeft u hiervoor een ‘indicatie’ nodig: een
soort beoordeling waaruit blijkt dat u recht heeft op de door u gewenste zorg. Een indicatie kunt
u aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor hulp bij het huishouden vraagt u uw
indicatie aan bij de gemeente. Het Servicebureau kan u precies vertellen op welke manier u zo’n
indicatie kunt aanvragen.
Contactgegevens

Verpleeghuis De Geinsche Hof
Vuurscheschans 75
3432 TX Nieuwegein
Website: www.zorgspectrum.nl
Tel.: 030 6089811
E-mail: Geinschehof@zorgspectrum.nl

Servicebureau Zorgspectrum
Postbus 1175
3430 BD Nieuwegein
Website: www.zorgspectrum.nl
Tel.: 030 6575045
E-mail: servicebureau@zorgspectrum.nl
Centrum Indicatiestelling Zorg
Website: www.ciz.nl
Tel.: 088-7891500
Het CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg kijkt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten). Met geld uit de AWBZ en een eigen bijdrage, kunt u bij ons
terecht voor zorg en wonen.
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