De Biesdel

Een levendige woonplek voor ouderen

De Biesdel, een levendige woonplek voor ouderen
In De Biesdel ligt het accent op wonen en leven zoals de

Actie, ontspanning en gezelligheid kenmerken
De Biesdel

mensen dat zelf willen. In en bij De Biesdel woont een divers

Iedere maand krijgen de bewoners een nieuw activiteiten-

gezelschap van ouderen. Al die verschillende mensen zorgen

programma dat rekening houdt met hun wensen. Het richt

voor een levendige sfeer in huis. Zij spannen zich in om het

zich onder andere op een gezonde leefstijl met bewegen, op

ook samen gezellig te hebben. Ook hun familieleden dragen

verwend worden, creativiteit en muzikaliteit. Ouderen uit de

hun steentje bij. Er is een trouwe groep van vrijwilligers.

buurt zijn van harte welkom om mee te doen.

Samen met de medewerkers zetten zij zich in voor ieders
welzijn. ‘Nieuwe’ bewoners vertellen vaak hoe zij hier tot

Je goed voelen, is ook er verzorgd uitzien. Veel bewoners

rust komen…

genieten van de luxe van de kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste en massage in huis. Ook mondzorg hoort tot de

Het huis ligt in een prachtige wijk in Velp Noord,

mogelijkheden.

tegen de bosrand aan. Bij het huis hoort ook een
aantal aanleunwoningen. De Biesdel is lid van

Wie graag uitgedaagd wordt, komt ook aan zijn trekken. Zo

buurtvereniging Alteveer. De buurtvereniging is

worden er computerlessen gegeven en is er een gespreks-

ook actief in De Biesdel.

groep die zich met zingeving en levensvragen bezig houdt.
De Vereniging ‘Vrienden van De Biesdel’ organiseert regel-

Wie van wandelen houdt, kan zijn hart hier ophalen. Wie
meer op het knusse van het dorp gericht is, pakt de minibus

matig een extra activiteit.

naar het centrum. Hier zijn de winkels, restaurants, terrasjes

Restaurant Het Biesdelplein

en verschillende culturele activiteiten.

Het Biesdelplein is het centrale punt van De Biesdel. Iedere
dag is het restaurant open voor een gezamenlijk koffie

“Weet je, mijn appartement is niet groot maar past me
als een handschoen. Ik doe zo veel mogelijk nog zelf”,

meebrengen! Bij mooi weer is het genieten op het beschutte
terras. De Biesdel teelt zijn eigen groenten en kruiden

vertelt meneer J.
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moment en de maaltijden. Natuurlijk kunt u uw gasten

binnenshuis.
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Wonen met een plus

Wie voor wonen in De Biesdel kiest, kiest vooral vanwege het

Los van de zorgvraag, biedt De Biesdel tegen vergoeding

beschut wonen voor deze locatie. Voor wie een zorgvraag

services die bewoners extra woongemak geven. Kleine

heeft, is de zorgindicatie leidend. Dit zijn de mogelijkheden:

klussen, het laten doen van de was en strijk, het verschonen
van het bed zijn hier voorbeelden van. Op de website,
www.innoforte-zorg.nl, staat de Servicegids met de mogelijk-

Zorgprofiel 4

heden en de prijzen.

De Biesdel kan begeleiding en lichte verzorging geven aan
mensen met een laag complexe zorgvraag. Uw eigen huisarts

Wie in of bij De Biesdel huurt, kan op zeker moment behoefte
hebben aan thuiszorg. De wijkverpleegkundige van Zorg aan

blijft de behandelaar. Het CIZ stelt de indicatie hiervoor.

Huis van Innoforte komt bij hen langs om de zorgvraag te

Eerstelijnsverblijf

bespreken.

Voor mensen die meestal kortdurend zorg nodig hebben om
even aan te sterken na bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Deze
zorg kan thuis niet veilig en/of verantwoord gegeven worden.
Dit verblijf wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Respijtzorg
Dit is vervangende zorg die vooral bedoeld is om de
mantelzorger even te ontlasten. Meestal wordt dit
vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Overbruggingszorg
Voor mensen die wachten op een plek in de zorginstelling
van hun keuze.
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Hoe de begeleiding, verzorging en/of verpleging precies
voor u wordt ingevuld, bespreken wij samen met u.
Het gaat om uw persoonlijke behoeften en wensen: wat
heeft u nodig om uw leven te leiden zoals u dat wilt?
We leggen alle afspraken vast in het zorgplan. Dit zorgplan is opgenomen in het Elektronisch Cliënt Dossier
(ECD). Iedere cliënt en de zorg kunnen inloggen in het ECD
en hierin de informatie delen die belangrijk is voor het
welbevinden van de bewoner. De cliënt kan zelf bepalen
of familieleden ook mee kunnen lezen in het ECD.

Dagbesteding ’t Paviljoen
’t Paviljoen biedt op een unieke manier dagbesteding aan
mensen die hulp willen bij een zinvolle invulling van de dag.
Het is voor bewoners van De Biesdel én voor wijkbewoners.
Er is iedere dag, ook in het weekend, een programma.
Dit wisselt per dagdeel zodat er voor deelnemers keuze
genoeg is.

Cliëntenraad De Biesdel
Een actieve cliëntenraad van bewoners en familieleden

“In m’n eentje in dat grote huis… Ik wilde ménsen om me
heen en toch ook privacy. Nu huur ik een ruim appartement
en zorg heb ik nog niet nodig”, vertelt mevrouw C.
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behartigt de belangen van de bewoners.

Klachtenregeling
Innoforte kent ook een klachtenregeling. De procedure
hiervoor is vermeld op onze website.
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Neemt u contact op met de Klantenservice.
Zij maken graag een afspraak om u rond te leiden.
Telefoon: 026 388 2000
E-mail:

klantenservice@innoforte-zorg.nl

Adres locatie: Biesdelselaan 89, Velp.

www.innoforte-zorg.nl
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Meer weten?

