’t Jagthuis
Wonen zoals thuis

’t Jagthuis, een levendige woonplek voor ouderen

Onze visie op zorg

’t Jagthuis is een verpleeghuis voor mensen met dementie.

Innoforte houdt héél de mens in ere. Wij laten ons niet alleen

Hun gezondheid staat niet langer toe dat zij zelfstandig

maar leiden door diens ziektebeeld. We praten met bewoners

wonen. In ’t Jagthuis vinden zij een fijne woonplek,

en hun familie om elkaar te leren kennen. Mensen met

persoonlijke aandacht en deskundige zorg. Ook hun familie

dementie nemen de werkelijkheid anders waar. Zij laten in

houdt de plek in hun leven die zij altijd al ingenomen heeft.

hun gedrag direct zien hoe zij zich voelen. Onze medewerkers
worden getraind om signalen van welbevinden en niet-

Prettig wonen

welbevinden te herkennen. Zij kunnen, waar nodig, hun

’t Jagthuis ligt vlakbij het centrum van Velp. In totaal zijn er

eigen gedrag daarop aanpassen. Zo maken wij onze zorg

68 appartementen. Enkele appartementen zijn geschikt voor

persoons- en omgevingsgericht. Wij werken al jaren volgens

twee personen. Op de begane grond zijn een activiteiten-

de richtlijnen die sinds 2020 wettelijk vastgelegd zijn in de

ruimte, grand café De Brink, een fietsclub en een kapsalon.

Wet zorg en dwang.

Samen met vrijwilligers en familie organiseert ‘t Jagthuis
regelmatig verschillende activiteiten.

Wonen in een huiselijke sfeer
Bewoners wonen in groepen van maximaal acht personen bij

Bewoners wandelen gemakkelijk de grote tuin

elkaar. De groep kent een vaste samenstelling, met een vast

in. Er is een groot terras en een theehuis waar

team van medewerkers. Iedere groep vormt als het ware een

mensen beschut buiten kunnen zitten. Het hele

huishouden met een eigen sfeer en leefritme. De mede-

gebouw ademt gezelligheid uit. De omgang

werkers stimuleren iedere cliënt om te doen wat iemand nog

met elkaar is gemoedelijk. De inrichting is

zelf kan en wil. De groep brengt de dag meestal in de huis-

herkenbaar. Vrijheid van bewegen staat hoog

kamer door. Deze is gezellig ingericht met een eethoek, een

in het vaandel. Bewoners kunnen binnenshuis en in de tuin

keuken, een knus zitje en een zitje bij de televisie.

gaan en staan waar zij willen.

Het eigen appartement richten bewoners in met hun eigen
spulletjes. Ieder bewoner heeft zijn eigen badkamer met
douche en toilet.
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Deskundige zorg transparant met ECD

De contactverzorgende maakt deel uit van het multi-

In ’t Jagthuis heeft iedere bewoner zijn eigen aanspreekpunt.

disciplinaire team. Dat is een team van medewerkers met

Dat is de contactverzorgende. De contactverzorgende maakt,

elk hun eigen specialisme. Het team kan bestaan uit de

met bewoner en diens familie samen, een zorgplan en houdt

specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist,

dit actueel. In dit plan staan de afspraken over de zorg die

diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog,

Innoforte geeft. Het beschrijft wat voor de bewoner

logopedist, bewegingsagoog en een geestelijk verzorger.

belangrijk is op het gebied van zijn woon- en leefomstandig-

Wie deel uitmaken van het multidisciplinaire team is

heden, participatie, mentaal en lichamelijk welbevinden. Het

afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Voor het

zorgplan is opgenomen in het Elektronisch Cliënt Dossier

medisch handelen is altijd de specialist ouderengeneeskunde

(ECD). Familie en de zorg kunnen allebei inloggen in het ECD

eindverantwoordelijk.

en hierin de informatie delen die belangrijk is voor het
welbevinden van de bewoner.

Betrokkenheid van familie welkom
Familie en bekenden spelen een grote rol in het geven van
persoonlijke aandacht. Gesprekjes over dingen die een
naaste nog weet, samen wandelen, muziek luisteren of
spelletjes doen. Hun aanwezigheid is vaak erg belangrijk.
Innoforte stelt het op prijs als familie ‘meehelpt’. Onze
ervaring is dat familieleden die meedoen, meer genieten van
het samenzijn dan zij zelf verwachtten. De vanzelfsprekende
interactie die bij ‘helpen’ hoort, maakt het contact met hun
naaste meer zoals dat vroeger gewoon was. Voor alle
helderheid: het gaat om extra aandacht. Natuurlijk geven
wij iedere bewoner de persoonlijke en professionele zorg
waar deze recht op heeft!
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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 ’t Jagthuis 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.

Bewoners bepalen het tempo in de groep.
Zijn er veel uitslapers, dan wordt er niet tussen de middag
warm gegeten maar ’s avonds.
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Neemt u contact op met onze Klantenservice.
Zij maken graag een afspraak om u rond te leiden.
Telefoon: 026 388 2000
E-mail:

klantenservice@innoforte-zorg.nl

Adres locatie: Hoofdstraat 1, Velp.

www.innoforte-zorg.nl
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Meer weten?

