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Uw wensen,  
onze zorg en ervaring
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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 zorgverleners 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 zo veel 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.
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Archipel Ekelhof is een verpleeghuis 
waar veel waarde wordt gehecht aan 
prettig wonen en leven. Het welzijn 
van cliënten staat in alles voorop.  
De gemoedelijke sfeer die er heerst, 
is voelbaar zodra je een voet over de 
drempel zet. Er is in deze beschermde 
woonomgeving plaats voor zestig 
mensen met dementie. Beschermd 
wil zeggen dat er bewonerstoezicht 
is en dat bewoners alleen onder 
begeleiding van familie, vrijwilligers 
of medewerkers naar buiten gaan.

Woongroep
Ekelhof is een kleinschalig verpleeg-
huis. De zestig plaatsen zijn verdeeld 
over zes woongroepen. Bewoners 
hebben een eigen ruime kamer met 
toilet en douche. De helft van de 
kamers is voorzien van een keuken-
blok. De zes groepswoningen 
hebben ieder een huiskamer waar 
bewoners gezamenlijk de maaltijd 
gebruiken, televisie kijken of van 
huiselijke (sfeer)activiteiten 
 genieten, zoals het lezen van  

de krant, een gezelschapspel spelen 
of zelf koken. Aan deze activiteiten 
nemen ook familieleden deel.  
Wij vinden het belangrijk dat zij zich 
welkom en thuis voelen in Ekelhof.

Elkaar ontmoeten en samen genieten 
kan in de gezellige Gasterij op de 
begane grond. Hier worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd, 
koffie geschonken en maaltijden 
geserveerd. Ook voor bezoekers.  

Er zijn muziekoptredens, er wordt 
samen gezongen en er zijn verschil-
lende clubs actief. Het is ook de 
plaats waar theatervoorstellingen 
worden gespeeld en kerkdiensten 
worden gehouden.

Ekelhof 

Groots in
kleinschaligheid

Verpleeghuiszorg is voor mensen met lichamelijke beperkingen of mensen met psychische 
ouderdomsklachten zoals dementie. Dikwijls is het een combinatie van beide, zoals bij de 
meeste cliënten in Ekelhof. Hier krijgen cliënten de professionele zorg die noodzakelijk is 
en de warmte, veiligheid en structuur die wenselijk is. 

Het welzijn van cliënten 
staat in alles voorop



“De woonkamers in Ekelhof zijn gezellig. Er is voldoende plaats voor 

gezamenlijke activiteiten, maar je kunt ook privacy hebben. Dat is fijn 

als er bezoek is. Er wordt regelmatig met familie, vrijwilligers en 

bewoners gekookt. Dan ruikt de woonkamer naar eten; naar 

aardappelen en boontjes. Het is mooi om te zien dat mensen met 

elkaar in gesprek raken door samen iets te doen wat herkenbaar is, 

wat lekker ruikt en lekker smaakt!”

Pauline Hobbelen lid cliëntenraad Akkers/Ekelhof

“Mensen vragen mij wel eens waarom ik mijn werk leuk vind. Dat zit 

voor mij in de waardering van bewoners die ik voel, zie en hoor. 

Mensen met dementie kunnen niet altijd goed verwoorden wat ze 

bedoelen, maar een glimlach of een aai over mijn arm is ook duidelijk.  

Ik geef en krijg veel terug. Dat is het mooie van mijn vak.” 

Desiree Verbeek, contactverzorgende Ekelhof

“Bij het verzorgen van bewoners denk ik 

vaak: stel dat dit mijn vader of moeder 

zou zijn? Dan wil ik dat ze netjes verzorgd 

worden. Dat is mijn maatstaf.”

Desiree Verbeek, contactverzorgende 

Ekelhof
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Het zorgteam van Ekelhof zorgt 
samen met een specialist ouderen-
geneeskunde, verpleegkundig 
specialist, fysio- en ergotherapeuten, 
diëtisten en  logopedisten voor 
ondersteuning en behandeling. 
Deze behandelaren zijn vast 
verbonden aan Ekelhof. 
Uitgangspunt bij behandeling en zorg 
zijn de eigen mogelijkheden en 
wensen van cliënten. Tegelijkertijd 
wordt er gekeken of keuzes verant-
woord zijn en geen belemmering 
vormen voor de veiligheid.

Afspraken
Iedere woongroep in Ekelhof heeft 
twee contactverzorgenden.  
Zij zijn het eerste aanspreekpunt.  
In overleg met familie en cliënten 
worden door de contactverpleeg-
kundigen alle afspraken rondom 
zorg in het elektronisch cliënten-
dossier (ECD) geplaatst.  
Deze afspraken worden regelmatig 
geëvalueerd en  besproken met 
familie.

Familie en vrijwilligers
Partners, kinderen, vrienden en 
buren van cliënten zijn voor ons  
een waardevolle informatiebron.  
Ze kennen het karakter van hun 
naaste, zijn op de hoogte van de 
levensloop en van bepaalde  
gewoonten. Deze inbreng is  
kostbaar, evenals de steun van de 
vrijwilligers die bij Ekelhof werken. 
Met hun enthousiasme en aandacht 
leveren zij een bijdrage aan de 
goede zorg en sfeer in huis. 

Palliatieve zorg
In Ekelhof zijn enkele plaatsen 
gereserveerd voor palliatieve en 
terminale zorg voor mensen met 
dementie die vanuit de thuissituatie 
opgenomen worden. De éénkamer-
appartementen zijn mooi ingericht. 
Er zijn zorgvuldige keuzes gemaakt 
rondom kleurgebruik en er is gelet 
op een rustig uitzicht op bomen en 
tuin. De slaap/zitkamers zijn 
rolstoeltoegankelijk en uitgerust 
met een hoog-laagbed, een douche 
met toilet en een keukenblok.  

Een zithoek, personenalarmering, 
koffiezetapparaat en televisie 
behoren onder andere tot de 
standaarduitrusting. Persoonlijke 
aandacht, pijnbestrijding en het 
voorkomen van ongemak zijn de 
belangrijkste pijlers van deze 
unieke vorm van zorg. Dag en nacht 
is er een vertrouwd team aanwezig. 
Zij zullen er alles aan doen om de 
laatste periode rondom het afscheid 
waardig te laten verlopen. Dat zit in 
grote, maar dikwijls ook in kleine 
dingen!

Speciale zorg voor 
speciale mensen

Werken in de zorg betekent werken met je hoofd, handen en hart. In Ekelhof maken profes-
sionele 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 zo 
veel mogelijk alles bij het oude te laten.

Professionele en 
goed geschoolde medewerkers 
maken iedere dag het verschil



6

Dagbesteding bij Ekelhof?  
Puur maatwerk! 
Een van de manieren om de cliënt in 
regie te laten blijven, is door de 
inzet van een dagbestedingcoach. 
Deze coach bekijkt met de cliënt en 
de contactpersoon wat de wensen 
en mogelijkheden voor dagbesteding 
zijn. Ligt de voorkeur bij individuele 
activiteiten of in de groep?  
Bij Ekelhof worden regelmatig 
vernieuwende en creatieve activiteiten 
gepland, zodat er iets te kiezen blijft. 
Ook worden er regelmatig uitstapjes 
buitenshuis georganiseerd, waardoor 
cliënten zo lang mogelijk deel 
blijven uitmaken van het gewone 
leven.

Eigen bijdrage
Voor het basisontspannings- 
programma hoeven bewoners niet 
te betalen. Voor het bijwonen van 
clubs of deelname aan workshops 
wordt soms wel een bijdrage in de 
kosten gevraagd. De hoogte hiervan 
is afhankelijk van de activiteit en de 
mogelijkheden (ruimte) binnen de 
indicatie. De dagbestedingscoach 
zet het graag voor u op een rijtje.

“We vinden het belangrijk dat er 
voldoende keuzemogelijkheden voor 
dagbesteding zijn. Het aanbod in 
Ekelhof bestaat uit een basis- 
ontspanningsprogramma met 
muziek- en dansavonden, bingo-
avonden en er komen wekelijks 
therapiehonden op bezoek bij onze 
bewoners. Daarnaast zijn er diverse 
clubs, hierbij kunt u denken aan 
creatieve activiteiten zoals schilderen 
of het creatief atelier, sport- en 
spelactiviteiten zoals het populaire 
spel ‘Barakken’ en de wekelijkse 
gym, maar ook aan muzikale 
activiteiten, geheugentrainingen, etc. 
Naast deze groepsactiviteiten is er 
ook een ruim aanbod aan individuele 
activiteiten, zoals ‘Primair activeren’, 
‘Braintrainer’ of samen eropuit met 
de duofiets waarbij deelnemers  
1 op 1 worden begeleid door een 
bekwame medewerker. Zo biedt de 
dagbesteding van Ekelhof voor 
iedere bewoner een activiteiten-
programma op maat.”
Team Dagbesteding Ekelhof

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

Ekelhof organiseert 
regelmatig theaterweken
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Indicatie
Voor opname in verpleeghuis 
Ekelhof is een indicatie nodig.  
Een indicatie beschrijft de zorg die 
volgens een deskundige nodig is. 
Deze indicatie wordt afgegeven 
door het Centraal Indicatieorgaan 
Zorg (CIZ). Het grootste deel van 
de kosten wordt gedekt uit de 
Wet langdurige zorg (Wlz). 

Omgeving
Ekelhof ligt in Gestel in het zuiden 
van Eindhoven, op loopafstand van 
winkels en tien minuten rijden van 
het stadscentrum. Aan de overkant 
van Ekelhof liggen de Genneper-
parken met de Genneper Hoeve  
en het Heempark, ook wel bekend 
als het ‘kleine paradijsje’ aan de 
Dommel. Het is een prachtige 
omgeving om te wandelen.
Ekelhof is gemakkelijk bereikbaar 
met openbaar vervoer. 

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 Archipel-
locatie waar u verblijft en/of over de 
specialisten, delen op Zorgkaart  
Nederland.  
Dit kan via www.zorgkaartnederland.nl.

Uitgelicht



Wilt u meer weten over Ekelhof? 
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

Archipel Ekelhof
Sint Claralaan 38
5654 AV  Eindhoven
040 251 39 10
ekelhof@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl


