Archipel
Landrijt
Uw wensen, onze zorg
en ervaring

het gevoel van samen

Op je eigen manier leven, óók als
je ouder bent, afhankelijk wordt
van anderen, specifieke zorg en
meer dan de hulp van partner,
familie of vrienden nodig hebt.
Kan dat? Ja. Verandert het leven?
Ja. Maar liefst zo min mogelijk.
Daar maken wij ons sterk voor.

Ons belangrijkste doel is een
respectvolle relatie opbouwen met
cliënten die de regie over hun leven
in eigen hand houden. Die zoveel
mogelijk kunnen leven zoals zij
willen. Minder zelfstandig zijn,
ondersteuning nodig hebben;
het is allemaal al ingrijpend genoeg.

Daarom geloven wij dat je vooral
moet uitgaan van wat iemand nog
wél kan, in plaats van wat iemands
beperkingen zijn. En daarom gaan wij
samen met cliënten op zoek naar wie
iemand was, en nog steeds is.
Hoe iemand zijn leven wil leiden en
vooral hoe iemand wil wonen en zich
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veilig voelen. De ondersteuning die
we bieden, laten we daar zo goed
mogelijk bij aansluiten. Zo komen wij,
samen met de cliënten en familie, tot
bijzondere dingen, tot persoonlijke
zorg, dagbesteding en behandeling.

Binnen en buiten
gewoon goed
Zowel binnen als buiten Archipel Landrijt verlenen wij zorg en diensten van goede kwaliteit, inclusief wonen en
huisvesting tijdens de behandeling.
Gastvrij gebouwd
Landrijt is – in samenspraak met de cliëntenraad gebouwd rond wat de cliënt wil en nodig heeft.
De cliëntbehoeften waren de uitgangspunten voor
het ontwerp van de nieuwbouw. Daar zijn medewerkers
en vrijwilligers te gast en zij doen hun werk in de
dagelijkse leefomgeving van de cliënt, en niet andersom. De algemene en centrale ruimten zijn gemaakt
om elkaar te ontmoeten terwijl de woonruimte van de
cliënt privacy en een eigen leefsfeer geeft.

Van alle gemakken voorzien
Er is veel ruimte voor behandeling door onder meer
arts, psycholoog, diëtist en logo-, ergo-, fysio- en
muziektherapeut. Op de begane grond bij de hoofdingang zijn twee ateliers ingericht. Daar zit ook de
Verbinding, de werkplaats voor arbeidsmatige
dagbesteding. In de Gasterij is het gezellig toeven,
eten en drinken voor cliënten, medewerkers en gasten.
Even verderop vindt u de cadeaushop met zelfgemaakte
producten van cliënten van de dagbehandeling.
Daar vlakbij zitten de kap- en schoonheidssalon,
de fitnessruimte en het internetcafé.
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Noordertoren

Kwadraat

In de Noordertoren van Landrijt wonen
58 cliënten in hun eigen appartement
met 24-uurs zorg. Wij bieden hen de
somatische en psychische zorg die
ze nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege Parkinson, Niet Aangeboren
Hersenletsel, MS, borderline en/of
gedragsproblemen.

Ook verbonden aan Landrijt is de
kleinschalige woonvorm Kwadraat.
Met ondersteuning van Archipelprofessionals richt de cliënt daar
zijn of haar leven zo veel mogelijk
zelfstandig in. De twintig PG- en
psychiatrische cliënten wonen
onder begeleiding in Kwadraat.
Ze hebben er hun eigen kamer, met
gezamenlijke huiskamers en tuin.
Ze doen grotendeels zelf het
huishouden en de tuin.

Pleinen en
Lanen

Luchtig en
groen

De rest van het gebouw biedt eenpersoonskamers met sanitair voor 148
cliënten die bijzondere, psychogeriatrische zorg nodig hebben. Ze wonen er
in sociotherapeutische leefmilieus die
onderdeel zijn van hun behandeling.
Elk leefmilieu telt maximaal negen
personen met een vergelijkbare
zorgvraag en heeft een gezamenlijke
woonkamer, keuken en balkonterras.
In de Pleinen zijn deze milieus afgestemd op mensen met bijvoorbeeld
Huntington en Korsakov. De Lanen in
het middengedeelte van het gebouw
zijn gespecialiseerd in psychogeriatrie,
gecompliceerd door gedragsproblemen,
en gerontopsychiatrie.

Het gehele gebouw is open ingericht
en heeft veel doorkijkjes en glas.
Dat zorgt voor een lichte en luchtige
atmosfeer die tegelijk ieders privacy
respecteert. Het binnenklimaat is er
altijd aangenaam, dankzij topkoeling
en –verwarming die werkt met
Warmte Koude Opslag op zo’n
zeventig meter diepte. Rondom en in
de veilige (binnen)tuinen is veel groen
geplant. In de buitentuin kunnen
mensen lekker zitten en wandelen
maar ook bewegen; er staan verschillende beweegtoestellen.
Landrijt geeft binnen én buiten veel
bewegingsvrijheid, ook voor mensen
op de gesloten afdelingen, door
bijvoorbeeld domotica in te zetten.
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Speciaal voor
het bijzondere
Landrijt is gespecialiseerd in zorg, behandeling en diensten voor cliënten
met bijzondere, al dan niet gecombineerde zorgvragen.

Kenniscentrum
Samen met verpleeg- en revalidatiehuis Dommelhoef vormt Landrijt het
Archipel Kenniscentrum. Behandelaars en andere zorgverleners ontwikkelen
hier, vaak samen met gespecialiseerde netwerken in het land, de zorg- en
functieprogramma’s die Archipel’s zorg op hoog niveau brengen en houden.
Vanuit de dagelijkse praktijk dragen zij daaraan hun steentje bij.

Sociotherapeutische leefmilieus
Landrijt heeft een sterke regionale
en zelfs landelijke functie voor
cliënten met bijzondere, chronische
zorgvragen, zoals bijvoorbeeld
jonge mensen met dementie en
mensen met Korsakov, Huntington,
Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) en gerontopsychiatrische
aandoeningen. Elke huiskamer
heeft een specifiek leefmilieu, dat
onderdeel is van hun behandeling:

de cliënt verblijft in een groep waar
hij of zij het beste past wat betreft
behoeften, mogelijkheden en
leefritme. De een is namelijk gebaat
bij stimulans, prikkels en deel
uitmaken van een groep, terwijl de
ander juist behoefte heeft aan een
prikkelarme omgeving, op zichzelf
zijn en individueel contact. Wat de
cliënt dagelijks nodig heeft en hoe
zijn/haar dagelijkse leven is, staat
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dus voorop. Bij opname kijkt de
cliëntadviseur samen met het team
en de cliënt welk leefmilieu het
beste past. Dat wordt minstens
eens per half jaar geëvalueerd.
Verandert de zorgbehoefte dan
zoekt het team samen met de cliënt
en diens familie een beter passend
leefmilieu, eventueel ook elders
binnen Archipel.

Opleiding
De competenties van de medewerkers sluiten aan op wat cliënten
nodig hebben. De zorg is optimaal
op cliënten gericht en de medewerkers hebben alle ruimte om
zich verder te ontwikkelen als
zorgprofessional. Met name in de
sociotherapeutische leefmilieus
brengen we medewerkers in
uitgebalanceerde teams bij elkaar.

Vanwege het hoge kennis- en
expertiseniveau is Landrijt een
belangrijke opleidings-, onderzoeks- en stagelocatie voor wetenschappelijk onderwijs, hbo-V, mbo
en leerlingen van de eigen Archipel
Academie.
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Vanwege de specifieke doelgroepen
in Landrijt krijgen medewerkers
gerichte trainingen. Zij leren
bijvoorbeeld omgaan met gedragsproblemen die voortkomen uit de
aandoeningen van sommige
cliënten.

Dagbesteding
en werk
Zinvol de dag invullen, je nuttig voelen, lekker bezig
zijn, je hobby kunnen uitoefenen, je creativiteit uitleven
en al doende oefenen: de dagbesteding in Landrijt is
gericht op mogelijkheden van cliënten, niet op hun
beperkingen. Dagbesteding kan integraal onderdeel
van de behandeling en het behandelplan zijn. Samen
met cliënten en hun familie zoeken de dagbestedingscoaches naar de (on)betaalde activiteiten die het beste
bij cliënten passen en aansluiten op wat zij willen.

op zich nemen. In Landrijt verblijven relatief veel
jongere cliënten. Juist daarom staat deze locatie open
voor de omgeving en andersom, midden in de maatschappij dus.
Dagbehandeling
Uit de hele regio komen dagelijks tientallen bezoekers
voor een zinvolle dag in Landrijt. Ze wonen thuis en
krijgen twee of meer dagen per week behandelingen en
activiteiten. In samenspraak met verzorgenden en
behandelaars volgen zij een programma dat uitgaat van
hun wensen en mogelijkheden. Dankzij de dagbehandeling worden mantelzorgers thuis ontlast. Cliënten geven
structuur aan hun week. Zij krijgen behandeling via
bijvoorbeeld psychologie, logo- en fysiotherapie en
ontspanning in de vorm van houtbewerken, schilderen
en tuinieren.

In Werkplaats de Verbinding, de ateliers, de fitnessruimte, de beweegtuin en daarbuiten zijn veel mogelijkheden. Afhankelijk van hun interesses en voorkeuren
kunnen cliënten muziek maken, knutselen, bewegen,
eropuit, huishoudelijke taken uitvoeren en binnen of
buiten de deur werken. In sterke samenwerking met
Facilitaire Diensten en andere arbeidspartners kunnen
cliënten bovendien diverse taken en werkzaamheden
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Eigen zinnige
regie
Cliënt in regie is het belangrijkste uitgangspunt binnen Archipel. De cliënt en diens omgeving bepalen zelf
hoe zijn of haar leven eruit ziet. Om dat mogelijk te maken, werken de zorgprofessionals steeds vaker in
zelfsturende teams, zodat ze zelfstandig en direct kunnen reageren op vragen, wensen en behoeften.
De driehoek cliënt - familie - zorg
Met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren.
Dat is de beste manier om in kaart te brengen wat iemand
kan en wil. De samenspraak-driehoek van de cliënt,
familie en zorg is dan ook bepalend voor wat Landrijt kan
betekenen. Binnen die driehoek worden continu afspraken gemaakt over wie wat doet en kan doen, conform de
wensen en behoeften van cliënten. En voor de duidelijkheid: onder ‘zorg’ verstaan wij niet alleen behandelaars
en andere medewerkers, maar zeer zeker ook onze vele
gewaardeerde vrijwilligers, die heel veel meer mogelijk
maken binnen Landrijt. Om de communicatie te stroomlijnen zijn er onder meer regelmatig familiebijeenkomsten.
Elkaar informeren en op de hoogte houden gebeurt ook

via Familienet, een afgeschermd en digitaal communicatiemedium op internet. Passend binnen onze visie ‘cliënt
in regie’ maken we in dialoog met cliënten en hun familie
een regiecirkel. Het in kaart brengen van iemands
woon- en welzijnsbehoeften gebeurt dus in samenspraak
met cliënt en zijn of haar omgeving. In plaats van een
medisch model ligt er nu een in samenspraak gemaakt
plan dat iedereen duidelijk maakt wat de cliënt wil en
nodig heeft. De directe omgeving, zoals mantelzorg,
familie en vrienden, speelt daarin eveneens een rol.
Bovendien werkt Landrijt nauw samen met de eigen
cliëntenraad, waarin cliënten en hun vertegenwoordigers
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor hun zeggenschap nemen.
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Welzijn

Snelle opvang
en logeren

Voorop staat dat de cliënt zich prettig en thuis voelt in
Landrijt. Welzijn is dus minstens zo belangrijk als zorg,
verblijf en behandeling. Samen zoeken en kijken we
altijd naar iemands wensen en behoeften, naar wat kan
en mogelijk is; wat wil de cliënt en hoe kunnen we dat
samen bereiken? Juist daarom doet gastvriendelijkheid
ertoe: Landrijt is de leefomgeving van cliënten, waar
medewerkers én vrijwilligers hun werk komen doen en
familie en vrienden te gast zijn. Alle medewerkers en
vrijwilligers hebben dan ook training gehad in de
bejegening van cliënten en gasten. Welzijn biedt Landrijt
ook in praktische zin, met bijvoorbeeld de kapper, de
pedicure en het restaurant in de gezellige Gasterij. Ook
in de gezamenlijke woonkamers zijn ambiance en sfeer
belangrijk. Ze passen altijd bij het specifieke sociotherapeutische leefmilieu.

Tijdelijk verblijf in Landrijt kan ook, onder meer om het
thuisfront wat lucht te geven. Loopt de druk thuis teveel
op, dan is er in de regel plaats voor cliënten die crisisopvang nodig hebben. In de drie zomermaanden is er
bovendien logeerruimte beschikbaar voor cliënten.

Persoonlijk advies
De juiste zorg en hulp vinden die precies aansluiten bij
de behoeften en wensen van cliënten; daarvoor staan
onze cliëntadviseurs klaar. Ze denken mee, assisteren bij
aanvragen, adviseren en helpen cliënten en hun familie
verder op weg. U kunt bij hen terecht met vragen over
specifieke zorg, diensten en ondersteuning.
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Indicatie
Voor de meeste van onze zorg en
diensten is toestemming nodig,
aangezien de overheid die betaalt.
In Landrijt komen cliënten vanaf
ZorgZwaarteProfiel 5, meestal ZZP 7
en hoger. De indicatie voor dagbesteding moet worden aangevraagd
bij de gemeente. Na akkoord maakt
de gemeente een beschikking op
basis van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
Zonder beschikking deelnemen aan
onze dagbesteding kan ook, voor
eigen rekening. Over de kosten

worden tevoren afspraken gemaakt.
Andere zorg, wonen en verblijf
worden vergoed vanuit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor
moet het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) een indicatie afgeven.
Het CIZ beoordeelt uw aanvraag en
stuurt een indicatiebesluit.
Hierin staat welke en hoeveel zorg
is toegekend. Kijk op de CIZ-website
(www.ciz.nl) hoe u de indicatie
aanvraagt, hoe deze aanvraag wordt
beoordeeld en wat er daarna
gebeurt.
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Meer weten, hulp bij de CIZ-aanvraag nodig of zorg aanvragen?
Neem contact op met het
Archipel Servicepunt:
telefoon 040 2646464 of via email
servicepunt@archipelzorggroep.nl.

Archipel Landrijt
Drosserstraat 1
5623 ME Eindhoven
t 040 215 80 00
landrijt@archipelzorggroep.nl
Meer weten over Landrijt?
U bent van harte welkom om rond
te kijken en kennis te maken.
Archipel Servicepunt helpt u graag verder:
T 040 264 64 64
E info@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep

het gevoel van samen

