Het Lorentzhuis

Een veelzijdige woonplek voor ouderen

Het Lorentzhuis
Wooncentrum voor ouderen en Huis van de Buurt in
één, dát is het Lorentzhuis in Velp-Zuid. Mensen met
dementie vinden er een prettige plek om te wonen en
de rust van professionele zorg. Een kleine groep ouderen
woont hier zelfstandig in een ruim appartement. Oudere
buurtbewoners vinden er ondersteuning zodat zij in hun
huis kunnen blijven wonen. Deze mix van bewoners
en buurtbewoners maakt het Lorentzhuis tot een
veelzijdige plek.

Verzorgd wonen
Er zijn 26 appartementen voor ouderen die zelfstandig
wonen. Hun persoonlijke situatie bepaalt de zorg die zij
krijgen. Ieder appartement heeft een woon-, een slaapen een badkamer. De bewoners maken gebruik van het
restaurant in het Huis van de Buurt en andere faciliteiten
van het huis. Speciaal voor hen worden er, met hulp van
vrijwilligers, verschillende activiteiten georganiseerd.
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Verpleegd wonen

Iedere bewoner heeft zijn eigen aanspreekpunt. Dat is

Het Lorentzhuis biedt mensen met dementie een veilige

de contactverzorgende. De contactverzorgende maakt,

woonplek. Bij Verpleegd Wonen wonen zij in kleine groepen.

met bewoner en diens familie samen, een zorgplan en

Zij brengen de dag samen door in de huiskamer. Hier wordt

houdt dit actueel. In dit plan staan de afspraken over

het leefritme nagebootst, zoals zij zich dat nog van vroeger

de zorg die Innoforte geeft. Het beschrijft wat voor de

herinneren. Een vast team van medewerkers biedt hun

bewoner belangrijk is op het gebied van zijn woon- en

begeleiding en specialistische, belevingsgerichte zorg.

leefomstandigheden, participatie, mentaal en lichamelijk

Belevingsgericht wil zeggen dat medewerkers zich bewust

welbevinden. Het zorgplan is opgenomen in het Elektronisch

zijn dat hun gedrag een grote invloed heeft op het

Cliënt Dossier (ECD). Het ECD is ook, met hulp van een

welbevinden van cliënten.

inlogcode, door familie in te zien en te gebruiken.
De contactverzorgende maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Dat is een team van medewerkers
met elk hun eigen specialisme. Het team kan bestaan
uit de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig
specialist, diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog,
logopedist, bewegingsagoog en een geestelijk verzorger. Wie
deel uitmaken van het multidisciplinaire team, is afhankelijk
van iemands persoonlijke situatie. Voor het medisch
handelen is altijd de specialist ouderengeneeskunde
eindverantwoordelijk.
Het Lorentzhuis is zo ingericht dat mensen met dementie
zich vrij kunnen bewegen in een groot deel van het gebouw
en de mooie tuin. In de belevenis-nissen herleven vroegere
tijden en al fietsend zien zij oud-Velp in een filmpje aan zich
voorbijtrekken. Zo kunnen zij de tijd herbeleven die zij zich
het beste herinneren.
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Betrokkenheid van familie welkom

Samen onder één dak

Familie en bekenden spelen een grote rol in het geven van

Innoforte begrijpt dat echtparen bij elkaar willen blijven

persoonlijke aandacht. Gesprekjes over dingen die een

wonen. Daarvoor spannen wij ons graag in als beide partners

naaste nog weet, samen wandelen, muziek luisteren of

een indicatie voor zorg en verblijf hebben.

spelletjes doen. Hun aanwezigheid is vaak erg belangrijk.
Enkele appartementen van Verzorgd Wonen zijn geschikt
Innoforte stelt het op prijs als familie ‘meehelpt’. Voor alle

voor bewoning door echtparen. Ook bij Verpleegd Wonen

helderheid: het gaat om extra aandacht. Natuurlijk geven wij

kunnen partners die beiden een vorm van dementie hebben,

iedere bewoner de persoonlijke en professionele zorg waar

samenwonen. Is de zorgvraag te verschillend, dan is wonen

deze recht op heeft!

onder één dak, in elkaars nabijheid, mogelijk.

Tijdelijke opvang: Gasthuis Middachten
Een eigen plek neemt Gasthuis Middachten in. Gasthuis
Middachten ontvangt ouderen die tijdelijk ondersteuning
nodig hebben. Ouderen met een zorgindicatie die, na
een ziekenhuisopname, nog extra zorg nodig hebben
om volledig te herstellen. Of van wie de mantelzorgers
een korte periode niet beschikbaar zijn. Maar ook
ouderen zonder zorgindicatie zijn welkom: zij betalen,
als ware hotelgasten, per dag voor hun verblijf. Gasthuis
Middachten is sfeervol ingericht zodat de ambiance
bijdraagt aan optimaal herstel.
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Dagbesteding in de Serre

Dementheek Het Breinplein

In de Serre kunnen vitale mensen die dementie hebben

In dementheek Het Breinplein zijn spelmaterialen,

naar dagbesteding. Zij zijn relatief jong, staan vaak

boeken, muziek en dvd’s samengebracht die aansluiten

nog midden in het leven en hebben heel eigen vragen.

op de belevingswereld van mensen met dementie.

Speciaal voor hen heeft Innoforte een programma

Het Breinplein werkt als een soort bibliotheek waar leden

ontwikkeld.

het materiaal kunnen lenen. Iederéén kan lid worden.

Huis van de Buurt
Een parel in de wijk voor de oudere buurtbewoners! In het
Huis van de Buurt vinden zij steun zodat zij zelfstandig
kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde huis én wijk.
Innoforte biedt individuele buurtbewoners met een
indicatie al Zorg aan Huis.
In Het Huis van de Buurt zijn zij welkom in het restaurant
voor een gezonde, verse maaltijd in goed gezelschap. Er is
een kapper, een pedicure en het winkeltje. Mensen komen
er samen voor bridge, om te biljarten, te leren internetten of
om te genieten van een optreden.
Onze tuin mét terras stimuleert een ommetje door de buurt.
Er kan veel in het Huis van de Buurt. Het Lorentzhuis sluit aan
bij de vragen en verzoeken die ons vanuit de wijk of cliënten
bereiken.
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De Familieraad
De Familieraad behartigt de belangen van alle bewoners
samen.

Klachtenregeling
Innoforte kent ook een klachtenregeling. De procedure
hiervoor is vermeld op onze website.

Indicatie
Voor het Lorentzhuis heeft u een indicatie nodig van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u ondersteuning
bij de aanvraag van een indicatie? De Klantenservice helpt
u graag.

Het samenspel tussen formele en informele zorg bepaalt
de kwaliteit van leven van een cliënt. Professionele
medewerkers, vrijwilligers én de mantelzorgers kijken
samen wat de individuele cliënt nodig heeft.
Zo is persoonlijke aandacht gegarandeerd.

10

Het Lorentzhuis

Een veelzijdige woonplek voor ouderen

11

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: Rijnstraat 1, Velp.

www.innoforte-zorg.nl
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Meer weten?

