Archipel
Eerdbrand
Uw wensen,
onze zorg
en ervaring

het gevoel van samen

Het leven houdt niet op zodra je
ouder bent en in meer of mindere
mate afhankelijk wordt van anderen.
Ook niet als de hulp van partner,
familie of vrienden ontoereikend is
geworden. Natuurlijk niet. Of het
leven verandert? Ja. Maar liefst zo
weinig mogelijk. Daar maken wij
ons sterk voor.

Wij hebben de overtuiging dat wij
alleen een respectvolle relatie
opbouwen met cliënten als zij de
regie over hun leven in eigen hand
houden. Als zij zoveel mogelijk
kunnen leven zoals zij willen.
Minder zelfstandig zijn, zorg nodig
hebben, het is allemaal al ingrijpend
genoeg. Daarom geloven wij dat je
bovenal moet uitgaan van wat iemand
nog wél kan, in plaats van wat
iemands beperkingen zijn.

En daarom gaan wij samen met
onze cliënten op zoek naar wie
iemand was, en nog steeds is.
De zorg die we bieden laten we
daar zo goed mogelijk bij aansluiten.
Zo komen wij tot bijzondere dingen.
Tot mooie, persoonlijke zorg.

Archipel
Eerdbrand
Eerdbrand, centrum voor geriatrische zorg,
is ruim 40 jaar een begrip in de wijk
Woenselse Heide in Eindhoven.

Het zorgcentrum biedt vele voorzieningen op het gebied van zorg,
behandeling, welzijn en wonen en
kan ondersteunen op de volgende
gebieden:
• Psychogeriatrische zorg
• Gerontopsychiatrische zorg
• Somatische verpleging
• Kortdurende verzorging
• Dagbesteding
• Persoonlijke informatie en advies
Het verpleeghuisgedeelte bestaat uit
vijf afdelingen. Hiervan zijn vier afdelingen bestemd voor 83 psycho
geriatrische cliënten en één afdeling
bestemd voor 12 cliënten voor de
somatische verpleeghuiszorg.

Ook heeft Eerdbrand, in samenwerking met de GGzE, twee afdelingen
voor gespecialiseerde verzorgingshuiszorg voor ouderen met een
psychiatrische achtergrond.
Daarnaast is er ruimte voor ouderen
met een verstandelijke beperking
met lichte tot matige psychiatrische
en/of psychosociale problematiek.
Wonen
Eerdbrand biedt alles wat wonen
aantrekkelijk maakt. Op de begane
grond is er een ruim aanbod van
diensten, een stilteruimte, Gasterij
(restaurant), een pedicure, kapster,
winkel(service), bibliotheek,
fysiotherapie en sportgelegenheid.

Daarnaast worden vele ontspanningsactiviteiten aangeboden en wordt er
wekelijks een kerkdienst gehouden.
Vrijwilligers
Eerdbrand kan niet zonder haar
vrijwilligers. Als vrijwilliger werken bij
Archipel betekent op een informele
manier een belangrijke bijdrage
leveren aan zorg. Zorg voor en met
mensen, waar ‘het gevoel van samen’
door aandacht en betrokkenheid voor
cliënten, collega’s én vrijwilligers uit
elk detail spreken. Wilt u meer weten
over vrijwilligerswerk bij Archipel?
Als u contact opneemt met de locatie,
kunt u een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek.

Speciale zorg
voor speciale
mensen
Werken op een psychogeriatrische afdeling betekent werken met je
hoofd, handen en hart. In Eerdbrand maken professionele en goed
geschoolde medewerkers iedere dag het verschil. Dat begint met
respect en luisteren naar bewoners en hun naasten. Omgaan met
mensen met dementie vraagt om een professionele aanpak.
Bewoners hechten vaak veel waarde aan vertrouwde routines.
Wanneer ze die verliezen, verliezen ze houvast en grip op het leven.
Daarom proberen we zoveel mogelijk alles bij het oude te laten.

Het zorgteam van Eerdbrand zorgt
samen met een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysio- en
ergotherapeuten, diëtisten en
logopedisten voor ondersteuning
en behandeling. Uitgangspunt bij
behandeling en zorg zijn de eigen
mogelijkheden en wensen van cliënten.
Tegelijkertijd wordt er gekeken of
keuzes verantwoord zijn en geen
belemmering vormen voor de veiligheid, waarbij cliënt in regie altijd
het uitgangspunt is.
Kleinschalig karakter
Iedere afdeling heeft een kleinschalig
karakter doordat er per etage twee
huiskamers voor circa tien bewoners
zijn. Ook hebben alle etages een
rookkamer. Voor deze mensen die
allemaal een vorm van dementie

hebben, is niet alleen de fysieke
omgeving van belang maar ook het
leefmilieu en de samenstelling van
de leefgroepen.
Een persoonlijk zorg- en behandelplan,
afhankelijk van de mogelijkheden
en wensen, is gericht op stimulering,
begeleiding, structurering, dagbesteding en verzorging. Hierbij staan
de persoonlijkheid, de levensgeschiedenis en de mogelijkheden
die een cliënt heeft, centraal. Een vast
team medewerkers zorgt voor de
structuur en rust die de bewoners
van deze afdelingen nodig hebben.
Contactverzorgende
Voor iedere cliënt is er ook een
contactverzorgende. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt. In overleg met

familie/naasten en cliënten, coördineren
de contactverpleegkundigen alle
afspraken rondom de zorg.
Deze afspraken worden regelmatig
geëvalueerd en besproken met familie.
Sociaal netwerk
Partners, kinderen, vrienden en buren
van cliënten zijn voor ons een waarde
volle informatiebron. Ze kennen het
karakter van hun naaste, zijn op de
hoogte van de levensloop en van
bepaalde gewoonten. Hun inbreng is
kostbaar, evenals hun ondersteuning.
De zorg voor een naaste houdt
namelijk niet op wanneer iemand is
opgenomen, de zorg gaat verder in
samenwerking met elkaar.

Gerontopsychiatrie
Eerdbrand is trots op haar samenwerking met de GGzE.
Gezamenlijk is geconstateerd dat het wonen in een verzorgingshuissetting voor een aantal cliënten na de klinische vervolgfase
binnen de GGzE, een zeer geschikte woonvorm is. Dit heeft onder
andere te maken met de mogelijkheid tot een eigen appartement,
deel uitmaken van een heterogene bewonerspopulatie, een
centrale ligging, een niet stigmatiserende omgeving en de sociale
inbedding.

Dit heeft er o.a. toe geleid dat Archipel
in samenwerking met GGzE een
woonvoorziening heeft opgestart
binnen Archipel Eerdbrand, waarin zorg
geboden wordt aan de doelgroep
gerontopsychiatrie. Deze doelgroep
is uitgebreid met de groep ouderen
met een verstandelijke beperking
en lichte tot matige psychiatrische/
persoonlijkheids-problematiek en/of
psychosociale problematiek.
Leefomgeving
De primaire zorg is gericht op de
behandeling en begeleiding van deze
ouderen, met als doel het behouden
van balans en optimaliseren van
kwaliteit van leven. Op basis van de
begeleiding en woonbehoeften van
de cliëntenpopulatie, worden leefgroepen gehanteerd. In leefgroepen

zijn zowel de fysieke omgeving als de
bejegening en het dagprogramma
afgestemd op de specifieke behoeften
van een groep mensen. De verzorgenden die werken in de verschillende
leefmilieus, hebben specifieke
competenties om het gewenste klimaat
voor die doelgroep vorm te geven.
Multidisciplinair team
Net als op de psychogeriatrische
afdelingen is er sprake van een
multidisciplinaire aanpak. Het multidisciplinaire team, vanuit de GGzE en
Eerdbrand, bestaat uit de contact
verzorgende, woonbegeleider,
psychiater, casemanager en een
gezondheidszorgpsycholoog.
De specialist ouderengeneeskunde
is op consultbasis beschikbaar.
De rol van de contactverzorgende is

het eerste aanspreekpunt voor de
cliënt. In overleg met de cliënt en
familie/naasten coördineren de
contactverzorgenden alle afspraken
rondom de zorg en begeleiding.

Somatische verpleging
Deze afdeling is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke ziekte veel
ondersteuning en verzorging nodig hebben. De zorg en ondersteuning wordt
afgestemd op de individuele wensen en behoeften. De cliënt wordt onder
andere ondersteund bij de dagelijkse verzorging (wassen, douchen, aan- en
uitkleden, toiletgang).

Bewoners hebben een eigen zit-/
slaapkamer en kunnen daarnaast
gebruik maken van de grote centrale
woonkamer. Mensen kunnen hun
maaltijden of op de eigen kamer
gebruiken of in de woonkamer.
Daarnaast beschikt deze afdeling over

een eigen terras en zijn de fysiozaal
en de Gasterij zeer goed te bereiken.
Contactverzorgende
Voor iedere cliënt is er ook een
contactverzorgende. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt. In overleg met de

cliënt en familie/naasten, coördineren
de contactverzorgenden alle afspraken
rondom de zorg. Deze afspraken worden
regelmatig geëvalueerd en besproken.

Dagbesteding
Bij Archipel is de cliënt in regie. Dit betekent dat cliënten hun leven
zoveel mogelijke leven zoals ze dat gewend zijn. Elke cliënt moet
zijn eigen keuzes kunnen maken, uitgaande van de eigen kracht.

Eerdbrand heeft een groot aanbod voor
dagbesteding die bedoeld zijn voor
ouderen in Eindhoven, zelfstandig
wonend of niet, met of zonder indicatie
van het CIZ. Met het ouder worden is
het hebben van sociale contacten en
het op een plezierige wijze doorkomen
van de dag niet altijd meer zo vanzelfsprekend. Eerdbrand biedt activiteiten
op maat, waaraan cliënten alleen of
samen met anderen kunnen deelnemen.
Eén van onze dagbestedingscoaches
maakt samen met elke cliënt een persoonlijk dagbestedingsarrangement,
wat afgestemd is op de individuele
wensen en (financiële) mogelijkheden.
We proberen hierbij zoveel als

mogelijk aan te blijven sluiten bij het
maatschappelijk leven. U kunt hierbij
denken aan activiteiten samen met
andere wijkbewoners in één van de
wijkcentra in Woenselse Heide,
zwemmen in het zwembad in de buurt,
theater bezoek.

KWIEK beweegroute
Rondom Archipel locatie Eerdbrand in
Woensel is een beweegroute ontwikkeld waarbij slim gebruik gemaakt
wordt van straatmeubilair en andere
elementen in de openbare ruimte.
De route is ontwikkeld door Eerdbrand
fysiotherapeute Mariska Haazen en
ontwerpers van Denovo. Dit alles op
initiatief van de gemeente Eindhoven
die, in samenwerking met Design
Cooperation Brainport, de opdracht
gaven om in de wijk Woenselse Heide
‘iets’ te ontwikkelen specifiek voor
senioren in de openbare ruimte.

in de openbare ruimte. Senioren in de
Eindhovense buurt Woenselse Heide
en bewoners van Archipel Eerdbrand
kunnen deze fitnesswandeling maken.

Voor de oefeningen zijn geen fitnesstoestellen nodig. Hier wordt gebruik
gemaakt van de bestaande elementen

Een groot aantal activiteiten worden
in het kader van natuur en buitenleven
georganiseerd op onze activiteitenboerderij Antoniushof. Deze activiteiten
boerderij ligt in het buitengebied van
Best, niet ver van Eerdbrand. De diverse
vormen van dagbesteding kunnen
ook een uitkomst zijn ter ontlasting
van de ondersteuners van de dagelijkse

Indicatie
Voor de meeste vormen van onze
zorgverlening heeft u toestemming
nodig van een officiële instantie.
Deze zorgvormen worden namelijk
betaald door de overheid. Veel andere
zorgvormen van Archipel worden
vergoed vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Hiervoor moet het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie
afgeven. Hierin staat precies beschreven
welke zorg u nodig heeft en hoeveel.
Hoe u zo’n indicatie aanvraagt, hoe
deze aanvraag wordt beoordeeld en

zorg (de mantelzorger), of als er
bijvoorbeeld nog geen plaats is in
Eerdbrand. De mantelzorger krijgt
hierdoor tijd en ruimte voor zichzelf.
Eigen bijdrage
Voor de algemene recreatieve
ontspanningsactiviteiten hoeven
bewoners niet te betalen. Voor deelname aan activiteiten in uw individuele
dagbestedingsarrangement zijn wel
kosten verbonden. De hoogte hiervan
is afhankelijk van de activiteit en de
mogelijkheden (ruimte) binnen de
indicatie. De dagbestedingscoach zet
het graag op een rijtje.

wat er daarna gebeurt, leest u op de
website van het CIZ (www.ciz.nl).
Kwaliteit
De ervaringen van cliënten met een
locatie van Archipel zijn voor Archipel
van groot belang als het gaat om goede
kwaliteit van zorg. Voor het toetsen
van uw ervaringen met Archipel wordt
daarom gedurende het jaar op diverse
thema’s de kwaliteit en uw tevredenheid daarover gemeten (Archipel
Kompas). Naast dit onderzoek maakt
Archipel ook gebruik van Zorgkaart
Nederland. U kunt uw waardering voor
de Archipellocatie waar u verblijft en/
of over de specialisten, delen op
Zorgkaart Nederland. Dit kan via
www.zorgkaartnederland.nl.

Archipel Eerdbrand
Waddenzeelaan 2
5628 HB Eindhoven
t (040) 264 11 11
eerdbrand@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Wilt u meer weten over Eerdbrand?
U bent van harte welkom om nader kennis te maken.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

Archipel Servicepunt
040 264 64 64
servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!

het gevoel van samen

