Archipel
Passaat
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
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daar zo goed mogelijk bij aansluiten.
Zo komen wij tot bijzondere
dingen. Tot mooie, persoonlijke
zorg.

Binnen en buiten
gewoon goed
Zowel binnen als buiten onze locaties verlenen wij zorg en diensten van goede kwaliteit.
Ook (ge)woon, de huisvesting, is onderdeel van onze dienstverlening. Waaronder het
wonen en welzijn binnen Archipel Passaat en Hof van Strijp.
Passaat
Passaat is een centrum voor
geriatrische zorg met een rijke
historie binnen de wijk Strijp in
Eindhoven. De ligging is centraal
in het hartje Strijp, maar ook op
loopafstand van het centrum van
Eindhoven.
Passaat biedt vele voorzieningen
en kan ondersteunen op de
volgende gebieden:
• Persoonlijk informatie en advies
• Zorg en behandeling
• Dagbesteding
• Wonen en welzijn

Passaat dateert uit 1992 en is een
aantal jaar geleden ingrijpend
verbouwd. Passaat bestaat uitsluitend uit laagbouw. Het gebouw
heeft een bungalowachtige opzet
en beschikt over een buiten - en
binnentuin. Het resultaat is een mooi,
licht gebouw met éénpersoonskamers en ruime huiskamers.
Passaat biedt veel loopruimte voor
cliënten en is zeer smaakvol
ingericht met diverse herkenningspunten uit de wijk Strijp door grote
foto’s en gebruiksvoorwerpen.
De vijf afdelingen onderscheiden
zich in naam, kleur en uitstraling.
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In Passaat wonen 80 mensen met
een indicatie voor zorgzwaarte
pakket 5. Verder zijn er drie
groepswoningen voor zes cliënten
met een indicatie voor zorgzwaartepakket 6. Die indicaties worden
afgegeven door het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg).

Wonen en welzijn in
		 Archipel Passaat
Door de laagbouw heeft Passaat een open karakter, ondanks de gesloten voordeur. De afdelingen voor psycho
geriatrische cliënten zijn onderling verbonden, waarbij de tussendeuren altijd open staan. Onze cliënten
kunnen er zonder begeleiding rondwandelen. Hierdoor is een grote bewegingsvrijheid gewaarborgd. Tussen de
afdelingen zijn zogenaamde ‘passarella’s’ aangebracht, zodat er zicht mogelijk is op onze binnentuinen, bij
mooi weer staan de deuren open en kan men genieten in de tuin.
De slaapkamers zijn voor één persoon geschikt. Er zijn
ook enkele tweepersoonskamers, speciaal geschikt voor
echtparen, of op verzoek. Op elke afdeling zijn er steeds
twee leefgroepen voor tien bewoners. Elke leefgroep
heeft een eigen woonkamer met open keuken.

cliënt deed, gewoon door kunnen gaan. Voor koffie,
thee en iets lekkers kunt u altijd terecht in de Gasterij.
Ook kan bezoek een warme maaltijd gebruiken binnen
de Gasterij.
Passaat is gekoppeld aan wooncomplex Archipel Hof
van Strijp. Hier is ook de hoofdingang gevestigd.
Elke afdeling beschikt daarnaast over een eigen entree.

De twee groepen zijn aaneengeschakeld door een
binnentuin. In de tuinen staat een volière, een kippenhok en verschillende gezellige zitjes onder schaduwrijke bomen. Voor de afdelingen zijn toepasselijke
namen gekozen. Alle afdelingen hebben het woord
HOF in hun naam staan. De naam ‘hof’ heeft te maken
met de opbouw: meestal een verzameling kleine
huisjes rond een gemeenschappelijk binnenterrein
(nu vaak een tuin). Daarnaast heeft iedere afdeling zijn
eigen kleurstelling die weer aansluit bij de naamgeving: de afdeling Lavendelhof heeft bijvoorbeeld
de basiskleur paars.

Zelfstandig en comfortabel wonen in Hof van Strijp
Hof van Strijp is een woonvoorziening voor senioren,
gelegen naast verpleeghuis Passaat. Het appartementencomplex Hof van Strijp en Passaat bieden diverse
vormen van zorg- en dienstverlening: van een steun in
de rug voor mensen die zelfstandig willen wonen tot
en met verpleeghuiszorg. Om in aanmerking te komen
voor een zorgappartement, dient u te beschikken over
een bepaalde indicatie. In dit geval een Zorgzwaartepakket indicatie (ZZP 6) of een indicatie Volledig
Pakket Thuis (VPT 6). Voor meer informatie kunt u
terecht bij één van onze cliëntadviseurs, hiervoor kunt
u de achterkant van deze brochure raadplegen.

Er worden wekelijks vele activiteiten georganiseerd.
Vaak samen met vrijwilligers en mantelzorgers.
In overleg met de cliënt wordt goed gekeken welke
activiteiten passen bij de interesses. Er wordt als het
ware een pakket op maat samengesteld. Wij verwachten
ook wat van de familie van onze cliënten.

PSV Wijksteunpunt
Passaat werkt samen met Lunet zorg en PSV om
dagactiviteiten voor ouderen aan te bieden.
Voor deelname aan deze leuke en gezellige activiteiten
kunt u terecht in het PSV wijksteunpunt.

Daarmee bedoelen we dat de leuke bezigheden, die
familie vóór de verhuizing naar Passaat samen met de
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Speciaal voor
het bijzondere
Speciaal niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers.
Oog hebben voor talenten en ontwikkeling of juist voor beperkingen.

Speciale zorg voor bijzondere
mensen
Werken in de zorg betekent werken
met je hoofd, handen en hart.
In Passaat maken professionele en
goed geschoolde medewerkers
iedere dag het verschil. Dat begint
met respect en luisteren naar
cliënten en hun naasten. Omgaan
met mensen met dementie en/of
lichamelijke beperkingen vraagt

Zorg en behandeling in
Archipel Passaat
Binnen Passaat werken we met
ongeveer 150 deskundige mede
werkers en ruim 80 vrijwilligers.
Zij beschikken over de benodigde
kennis en vaardigheden en krijgen
scholing om op de hoogte te
blijven van de nieuwste ontwikkelingen en methodes. De zorg is

erop gericht zo lang mogelijk
gebruik te maken van de nog
bestaande mogelijkheden van de
cliënt. Dit met ondersteuning en
participatie van de aanwezige
mantelzorg. De zorgzwaartepakketten vormen het uitgangspunt voor
de invulling van de zorg en
behandeling.

om een professionele aanpak.
Cliënten hechten vaak veel waarde
aan vertrouwde routines, dit geldt
zeker voor cliënten met dementie.
Wanneer ze die routine verliezen,
verliezen ze houvast en grip op het
leven. Daarom proberen we zoveel
mogelijk alles bij het oude te laten.
Het zorgteam van Passaat zorgt
samen met een specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog,

fysio-en ergotherapeuten,
diëtisten, dagbestedingscoach 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 woongroep heeft een kleinschalig karakter
doordat er per woongroep een huiskamer is voor 10 tot
12 cliënten. Voor onze cliënten is niet alleen de fysieke
omgeving van belang maar ook het leefmilieu en de
samenstelling van de woongroepen. Een persoonlijk
zorg- en leefplan, 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 woongroepen nodig hebben.
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Persoonlijke
informatie en advies
Het is niet altijd eenvoudig om de
juiste zorg of hulp te vinden die
precies aansluit bij de behoeften
en wensen. Het is dan prettig als er
iemand is die kan helpen; iemand
die meedenkt, advies geeft en
verder op weg helpt. Daarvoor staat
één van onze cliëntadviseurs klaar.
Ook voor vragen over hoe zorg
aangevraagd moet worden, is de
cliëntadviseur het aanspreekpunt.
De cliëntadviseur brengt samen
met de cliënt in kaart op welke
punten zorg en ondersteuning is
gewenst en welk aanbod daar het
beste bij past. Ook specifieke
wensen m.b.t. de zorg- en dienst
verlening worden besproken.
Vrijwilligers
Passaat 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.
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 en

Sociaal
netwerk

hoeveel zorg u nodig heeft. Hoe u
zo’n indicatie aanvraagt, hoe deze
aanvraag wordt beoordeeld en 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.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij Archipel Passaat hoog in het vaandel
en ook al is zorg mensenwerk, het is meetbaar.
Passaat heeft al enkele jaren het gouden keurmerk
en daar zijn wij bijzonder trots op. Archipel hanteert
hiervoor het PREZO-kwaliteitssysteem dat de nadruk
legt op tevredenheid van cliënten.

Partners, kinderen, vrienden en andere naasten van
cliënten zijn voor ons een waardevolle informatiebron. Ze kennen het karakter van de cliënt, 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.

Tweejaarlijks wordt dan ook door een onafhankelijk
bureau de cliënttevredenheid gemeten. Keuringen
meten hoe cliënten zorg ervaren. Aan ons vervolgens
de beurt om hier iets van te leren.
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Eigenzinnige
regie
Eigenzinnige regie betreft onze visie. Wij vinden het vanzelfsprekend dat
de cliënt of -vertegenwoordiger degene is die bepaalt. Dit zal leiden tot
een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn.

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.
Archipel (Passaat) heeft een groot
aanbod voor dagbesteding die
bedoeld is voor ouderen in Eindhoven
en omgeving, 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. Archipel biedt ook binnen
de locatie Passaat activiteiten op
maat, waaraan cliënten alleen of

samen met anderen kunnen deelnemen. Onze dagbestedingscoach
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.
Zo kunt u denken aan creatieve
activiteiten in een atelier en een
bezoek aan het theater.
De diverse vormen van dagbesteding
kunnen ook een uitkomst zijn ter
ontlasting van de ondersteuners van
de dagelijkse zorg (de mantelzorger),
of als er bijvoorbeeld nog geen plaats
is in Passaat. De mantelzorger krijgt
hierdoor tijd en ruimte voor zichzelf.

Contactverzorgende
Voor iedere cliënt is er ook een
contactverzorgende. Zij zijn het
eerste aanspreekpunt. In overleg
met familie/naasten en cliënten,
coördineren de contactverzorgenden
alle afspraken rondom de zorg,
welzijn en wonen. Daarbij werkt
er ook een woonbegeleider per
woongroep die zich bezig houdt

met de sfeer en het welzijn binnen
de huiskamer. Rondom dagbesteding is er een dagbestedingscoach
waar u een dagbestedingsarrangement mee kunt opstellen
voor uw naaste. Geheel op maat.
Deze afspraken worden regelmatig
geëvalueerd en besproken met de
familie. Natuurlijk zijn wij voor-
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stander van eigen initiatieven en
inzet, zodat de cliënt in regie blijft.
U mag en kunt als familie zelf veel
regelen en doen, we maken daar
graag afspraken over, zodat uw
naaste niets tekort komt.

Archipel Passaat
Strijpsestraat 144-30
5616 GT Eindhoven
t 040 261 02 00
passaathofvanstrijp@
archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Wilt u meer weten over Passaat?
U bent van harte welkom om nader kennis te
maken. U kunt hiervoor contact opnemen met één
van de cliëntadviseurs via:
Archipel Servicepunt
t (040) 264 64 64
servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl
Wij helpen u graag verder!

het gevoel van samen

