Zelf aan zet bij Archipel
Gagelbosch. Wonen met
zorg en ondersteuning
dichtbij
het gevoel van samen

Leven zoals u dat gewend bent

Als u of uw naaste naar Archipel
Gagelbosch verhuist, betekent dit dat er
het één en ander verandert. U verruilt uw
vertrouwde woonplek voor een nieuwe
thuisomgeving in Gagelbosch. Hier
woont u in een eigen appartement, in de
nabijheid van 24-uurszorg. Daarnaast
zijn er in Gagelbosch tal van
voorzieningen en activiteiten om een
waardevolle dag te beleven. U maakt zelf
de keuze of én wanneer u hiervan
gebruikmaakt. Zo blijft u zelf aan zet!

Wonen met eigen regie
Wanneer u of uw naaste in Gagelbosch
komt wonen, heeft u een zorgprofiel
toegewezen gekregen door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit houdt in
dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken
van zorg en andere ondersteunende
diensten, die door Archipel geleverd
worden. De zorgzwaarte en het
geldbedrag die hieraan gekoppeld zĳn,

zĳn afhankelĳk van het zorgprofiel.
U voert zelf de regie over de invulling van
het pakket. Via een ‘virtuele
portemonnee’ koopt u eigen zorg en
diensten in. Deze portemonnee kunt u
zien als een hulpmiddel om het leven
naar eigen inzicht te blĳven vormgeven.
We noemen dit ook wel het
Persoonsvolgend Budget (PVB). U bepaalt
zelf of u door het zorgteam wordt
geholpen bĳ bĳvoorbeeld het douchen en
aankleden, of en aan welke activiteiten u
deelneemt en of u in de Gasterĳ van
Gagelbosch eet of liever in uw eigen
appartement. Hierdoor kunt u leven zoals
u dat zelf wilt en gewend bent.
Gagelbosch heeft enkele appartementen
waar als echtpaar samengewoond kan
worden.

Samen met de
klantondersteuners
Bĳ de verhuizing naar Gagelbosch komt
er veel op u/uw naaste af. Gelukkig hoeft
u het niet allemaal alleen te doen. Onze
onafhankelĳke klantondersteuners zĳn
van begin tot eind bĳ het proces
betrokken en ondersteunen u bĳ de
inrichting van een zo zelfstandig en
prettig mogelĳk leven.
Voorafgaand aan de verhuizing vindt er
een huisbezoek plaats met een van onze
klantondersteuners. Tĳdens dit bezoek
leren we elkaar beter kennen. Samen met
u en uw naaste(n), zoals uw

mantelzorger, partner, (schoon)dochter of
(schoon)zoon, bespreken we wat uw
wensen zĳn, hoe u leeft, wat u hierin
belangrĳk vindt en welke hobby’s u heeft.
Ook geven we u meer informatie over het
wonen in Gagelbosch en wat u van ons
mag verwachten.
Op het moment dat u/uw naaste naar
Gagelbosch verhuist, vindt er een tweede
gesprek plaats. Hierin brengen we samen
de specifieke zorg- en
ondersteuningsvragen in kaart.

Arrangement op maat
Op basis van de wensen, manier van
leven en zorg- en ondersteuningsvragen
stellen we een arrangement op maat
samen voor u/uw naaste. We kĳken hoe u
zo zelfstandig mogelĳk kunt blĳven leven
en waar u zorg of ondersteuning bĳ nodig
heeft. Ook bespreken we wat u daarin
nog zelf kunt, eventueel samen met uw
directe omgeving zoals familie, buren en
andere naasten, en wat wĳ vanuit
Archipel hierin kunnen betekenen.
Samen gaan we op zoek naar de beste
invulling van de zorg en ondersteuning,
zodat u uw leven kunt blĳven invullen op
een manier die bĳ u past.

Is alles (nog) naar wens?
Natuurlĳk kunnen de wensen of zorg- en
ondersteuningsvragen in de tĳd dat u/uw
naaste in Gagelbosch woont veranderen.
U heeft bĳvoorbeeld meer ondersteuning
nodig bĳ het opstaan of de huishouding
of ontdekt dat u liever aan meer

activiteiten deelneemt. Regelmatig gaan
de klantondersteuners met u in gesprek
om te kĳken of u nog tevreden bent en/of
de gemaakte afspraken goed worden
nageleefd. Is het bĳvoorbeeld uw eigen
keuze om meer zorgmomenten in te
kopen of kunt u, samen met uw directe
omgeving, zelf nog iets betekenen, zodat
u ook aan de gewenste activiteiten deel
kunt blĳven nemen? Op die manier
stimuleren we u om zelf aan zet te blĳven.
De klantondersteuners zĳn er voor alle
vragen die betrekking hebben op het
leven in Gagelbosch. Zo kunnen ook
naasten een beroep op ons doen.
Bĳvoorbeeld als de mantelzorger tĳdelĳk
ondersteuning nodig heeft vanwege een
vakantie of drukte. We denken dan graag
mee over manieren om de mantelzorger
te ontlasten. De vraag verbinden we
vervolgens aan een passende oplossing,
binnen of, wanneer gewenst, buiten
Gagelbosch.

Gagelbosch
Gagelbosch is gelegen in de gezellige
woonwĳk Gestel in Eindhoven. Hier
worden zorg, wonen en welzĳn in een
gastvrĳe en huiselĳke setting met elkaar
gecombineerd. Het woonzorgcentrum
bestaat uit 44 tweekamerappartementen
en 36 driekamerappartementen en heeft
een gezamenlĳke binnentuin. De groep
bewoners is divers en leeft grotendeels
zelfstandig, met zorg waar nodig. Het
maken van eigen keuzes staat hierbĳ
centraal. Ook is er veel aandacht voor
gastvrĳheid. In de sfeervolle Gasterĳ en
met mooi weer op het terras zĳn
bewoners iedere dag welkom om met
elkaar, familie en omwonenden te
genieten van een drankje, hapje en
praatje.

Daarnaast heeft Gagelbosch een kapper
en een groot atrium waar regelmatig
leuke dingen worden georganiseerd.
Bovendien heeft het woonzorgcentrum
een druk dagbestedingsprogramma met
activiteiten die bĳdragen aan de beleving
van een waardevolle dag. Deze
activiteiten worden zo veel mogelĳk
aangesloten bĳ individuele interesses,
wensen en mogelĳkheden. Het
woonzorgcentrum is onderdeel van
Zuiderpark: een groenrĳke omgeving met
diverse voorzieningen zoals een
gezondheidscentrum met onder meer een
huisarts en fysiotherapeut. Ook
winkelcentrum Kastelenplein en het
gezellige Franz Leharplein met diverse
winkelstraten zĳn dichtbĳ Gagelbosch
gelegen.

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzĳn in regio
Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelĳk te
leven op de manier waarop zĳ dat gewend zĳn.
Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod
ontwikkeld, passend bĳ de uiteenlopende (zorg)behoeftes
van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige
woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag
gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zĳn we er ook
voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en
Korsakov. Voor iedere bĳzondere aandoening hebben we een eigen
expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de
specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.
Bĳ het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen
vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het
belangrĳkste uitgangspunt. Onze zorg, het wonen en het welzĳn
zĳn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelĳk zelf aan zet
blĳven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bĳdragen dat zĳ zo
veel mogelĳk vrĳheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren.
En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zĳn.
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