Archipel
Zuiderpark:
Gagelbosch en
Fleuriade

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, ondersteuning 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 de cliënten op zoek
naar wie iemand was, en nog steeds
is. Hoe iemand zijn leven wil leiden
en vooral hoe iemand wil wonen.
De ondersteuning die we bieden
laten we daar zo goed mogelijk bij
aansluiten. Zo komen wij, samen
met de cliënten tot bijzondere
dingen. Tot mooie, persoonlijke
zorg, dagbesteding en behandeling.

De heer Van Malten:
‘Ik woon sinds juni 2015 in Gagelbosch.
Het grote appartement bevalt mij zeer
goed! Ook de verzorging is prima
geregeld. Ik doe mee met verschillende
activiteiten, maar moet me er nog eens
in verdiepen wat er nog meer is.’
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Binnen en buiten gewoon goed

Zuiderpark, dorp in de stad
Tussen de Dommel en de bekende driehoek op de Karel de Grotelaan, in hartje Gestel
ligt Zuiderpark. Een complex met meerdere gebouwen. Er is voor elk wat wils:
van 100% zelfstandig wonen tot individueel afgestemde zorg en verpleging.

Dit knusse ‘dorpje’ heeft veel groen,
wandelpaden, een waterpartij en
bankjes. Met grote bomen die
werkelijk een parkgevoel geven.
Auto’s blijven grotendeels buiten
beeld, deze staan op parkeerplaatsen achter de gebouwen en in de
tweelaagse parkeerkelder onder het
centrale plein. De straten en het
plein zijn openbaar en toegankelijk.
De gebouwen variëren in hoogte.
Centraal ligt Gagelbosch met
verzorgingsappartementen en
allerlei openbare voorzieningen.
Er zijn twee complexen met vrijehuurappartementen LeiLinde (97
woningen) en Warande (43 woningen). In Fleuriade wonen dementerende ouderen in groepswoningen.
Twee woontorens zijn in aanbouw,
deze zijn in 2017 gereed. Per toren
zijn er 15 woonetages, totaal met
150 appartementen, ieder van
ongeveer 80 m2. Op de begane
grond komen diverse gezondheidsen welzijnsdiensten.
Gastvrije Gasterij
Centraal ligt horecagelegenheid de
Gasterij, mét binnentuin en terras.
Binnen en buiten serveert de
vriendelijke bediening koffie,
thee, een ander drankje en de drie
dagelijkse maaltijden voor (buurt-)
bewoners. Regelmatig zijn er
thema-etentjes, met bijvoorbeeld
verse mosselen, wild of asperges.
En op de verjaardag kan elke cliënt
met twee gasten van een speciaal
dinertje genieten! In de Gasterij
staan ook een biljart en twee
computers om te internetten.

Andere faciliteiten aan huis
Supermarkt Jafra heeft alles voor de
nodige boodschappen en is elke dag
geopend. Dat geldt ook voor damesen herenkapsalon Rosie en Karel.
Bij de Infobalie staat dagelijks een
van de gastvrouwen klaar met
informatie en de postservice voor
mensen die moeilijk ter been zijn.
Atrium
Deze multifunctionele zaal voor
optredens, films, verenigingen en
andere activiteiten is in delen te
gebruiken. Ook het verenigingsleven
uit de omgeving is er welkom. Er
zijn wekelijks kerkdiensten voor
verschillende gezindten.
Fysiotherapie
De oefen- en praktijkruimte voor
fysiotherapie is eveneens open voor
zowel cliënten als buurtbewoners.
De therapeuten werken in hun
behandelkamer, in de lichte en
royale oefenruimte of eventueel
thuis. De fysiopraktijk heeft alle
materialen en instrumenten voor
oefeningen en behandelingen in
huis. In Gagelbosch bieden de
fysiotherapeuten ook fitness/gym
aan voor senioren vanuit Zuiderpark
en de directe omgeving. In kleine
groepen wordt onder de professionele begeleiding van een fysiotherapeut bewogen.
Vele faciliteiten zijn ook toegankelijk
voor buurtbewoners. Het open
en levendige Zuiderpark biedt
toegevoegde waarde in dit
gedeelte van Gestel.
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Dagbesteding
Om buren te ontmoeten, om te
ontspannen of gewoon voor de
gezelligheid: we hebben er allerlei
activiteiten voor in huis. Onze dagbesteding is er voor alle senioren
woonachtig in Zuiderpark én
omgeving, al dan niet zelfstandig
wonend, met of zonder indicatie van
het centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). We hebben voor elk wat wils.
Er zijn regelmatig optredens en
andere muzikale uitvoeringen, ook
klassiek. Elke week komen clubs
bij elkaar, om te schilderen of te
bewegen, voor spellen en sport
of het verhalencafé. Bovendien
organiseren we geregeld workshops
en uitstapjes.

In de buurt
Bij winkelcentrum Kastelenplein is
ook de weekmarkt op woensdagmiddag. De winkels op het Frans
Leharplein zijn binnen vijf minuten
te bereiken met de bus. Er zijn twee
haltes vlakbij: op de Karel de
Grotelaan en in de Tinelstraat.
Ook met de auto ligt Zuiderpark
centraal, vlakbij het stadscentrum
en de N2/A2.

Gagelbosch:

zelfstandig
wonen met
zorgzekerheid

Goed verzorgd
Onze cliënten zijn hier zo thuis als
maar kan. Ze leven hun eigen leven
met de zekerheid dat 24 uur per dag
zorg mogelijk is. Bewoners maken
hun eigen keuzes. In gezelschap
eten in de Gasterij of thuis; het
eten wordt altijd uitgeserveerd.
Een zelfgemaakte maaltijd kan
ook, want elk appartement heeft
een complete keuken. De eigen
badkamer is uitgerust met douchestoel en wandbeugels.
De deur uit
De appartementen liggen aan een
galerij in de buitenlucht. Via de
entreehal is de parkeergarage
bereikbaar en andersom.
Bezoek meldt zich via de videofooninstallatie bij de brievenbussen;
cliënten zien wie er aanbelt.

Zelfsturend team
In woonzorgcentrum Gagelbosch
werken we met twee vaste, zelfsturende teams die zorg verlenen
op basis van routes die zijn
afgestemd op de wensen van de
cliënt. We vinden het belangrijk
dat cliënten bekenden om zich
heen hebben en vertrouwde
gezichten zien. De medewerkers
hebben zelf de verantwoordelijkheid en bevoegdheden om ervoor
te zorgen dat cliënten zelf keuzes
kunnen maken. In overleg met de
cliënt en mantelzorger wordt
gekeken naar de wensen en
behoeften en wordt samen naar
oplossingen gezocht.
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Fleuriade:

zorg in een beschermde
woonomgeving

Speciaal voor psychogeriatrische cliënten is Fleuriade een warm thuis.
Hier wonen mensen met een indicatie voor ZZP 5, 7 en 10 met
BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Speciale zorg voor bijzondere
mensen
Werken in de zorg betekent werken
met je hoofd, handen en hart.
In Fleuriade 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 om
een professionele aanpak.
Sfeer
De zeventig bewoners hebben een
eigen kamer in één van de zeven
lichte en ruimtelijke groepswoningen
met vriendelijke en toegankelijke
sfeer. Elke groepswoning is herkenbaar aan een bloementhema in de
gezamenlijke huiskamer met open
keuken. Daar komen cliënten bij
elkaar voor een gezellig samenzijn,
(sfeer)activiteiten en de maaltijden.
De drie groepen op de begane
grond hebben een binnentuin met
terras en groen. Op de etages zijn
grote loggia’s, die op zomerse
dagen met open ramen een prettig
balkon in de buitenlucht worden.
Familie en mantelzorgers
Contacten met familie en mantelzorgers vinden we erg belangrijk
(familieparticipatie en inbreng).
Regelmatig worden huiskamer-gesprekken georganiseerd met familie
en medewerkers per groepswoning.

Dagbesteding
Een van de manieren om de cliënt
in regie te laten blijven, is door de
inzet van een dagbestedingscoach.
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 Fleuriade worden regelmatig
vernieuwende en creatieve activiteiten gepland, zodat er iets te
kiezen blijft. Ook worden er
regelmatig uitstapjes buitenshuis
georganiseerd, waardoor cliënten
zolang mogelijk deel blijven
uitmaken van het gewone leven.
Eigen bijdrage
Voor het basis ontspanningsprogramma hoeven bewoners niet
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te betalen. Voor het bijwonen van
clubs of deelname aan workshops
wordt wel een bijdrage in de kosten
gevraagd. De hoogte hiervan is
afhankelijk van de activiteit.
De dagbestedingscoach zet het
graag op een rijtje.
Vertrouwd
In de eigen kamers is plaats voor
vertrouwde spullen.
Cliënten hebben veel veilige
bewegingsvrijheid; elke groepswoning is ingericht rond een
centraal loopcircuit. Elke groep
heeft een vast team medewerkers,
ook vanwege het vertrouwde
karakter.

Logeren met zorg:

even bijkomen

Mevr. Kentgens:
‘Lukt het zelf thuis niet meer? Dan zit je
hier gebeiteld! Je kunt hier goed eten in

Voor mensen die behoefte hebben aan tijdelijk verblijf
mét professionele verzorging.

het restaurant en er zijn veel activiteiten
waar aan je kunt deelnemen. Ik voel me
hier prettig en thuis.’

Op de bovenste etage van Fleuriade
liggen zes ruime kamers met fraai
uitzicht waar cliënten tijdelijk
kunnen logeren met zorg.
Feitelijk zijn het gemeubileerde
studio-appartementen: eigen
voordeur, compleet ingerichte
keuken met vaatwasser, magnetron
en koffieapparaat, douche met
douchestoel en wandbeugels in
de badkamer. De kamers zijn voor
cliënten met ZZP 2, 3 en 4 zonder

PG-grondslag of een functiegerichte
indicatie met bijbetaling.
Cliënten krijgen hier verzorgingshuiszorg, inclusief eventueel
fysio- en ergotherapie. Daarmee is
kortdurend verblijf in één van deze
kamers geschikt om te herstellen
na een operatie, of om tijdelijk een
mantelzorger te ontlasten.

Mevr. Posthuma:
‘Ik leef hier lekker. Ik ben graag op
mezelf, en dat kan in mijn heerlijke
appartement!’
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Eigen zinnige

regie

Eigen zinnige 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.

Hoewel gecombineerd zien we
wonen en zorg zo veel mogelijk
apart. We vinden het bijzonder
normaal dat onze cliënten zich
zo thuis mogelijk voelen en hun
eigen leven leiden.
Zorg en verpleging zijn daarom
niet opgelegd. De cliënt bepaalt,
eventueel in overleg met familie of
mantelzorgers, wanneer welke zorg
nodig is. Persoonlijke kracht én
mogelijkheden bepalen de inzet van
onze medewerkers en vrijwilligers.
De zorg past zich dus aan aan het
individuele leefritme.
Zorgleefplan
Afspraken daarover leggen we vast
in het persoonlijke zorgleefplan, dat
we regelmatig evalueren met cliënt
en familie. De contactverzorgende
van elke cliënt is persoonlijk

aanspreekpunt voor woon- en
zorgzaken, ook voor de familie.
Vrijwilligersaandacht
Onze medewerkers zijn goed
opgeleide en professionele krachten.
Minstens zo belangrijk zijn onze
betrokken vrijwilligers die meebouwen aan onze zorg. Zij zijn
een welkome helpende hand bij
activiteiten, assisteren cliënten
van en naar hun appartement en
komen thuis koffiezetten.
Betrokkenheid
Relaties zo natuurlijk mogelijk
behouden; ook dat vinden we
bijzonder normaal. Er is woonruimte
voor echtparen: heeft één van de
partners verzorging nodig dan is het
niet nodig om gescheiden te wonen
in Gagelbosch. Familie betrekken
we waar en wanneer het maar kan
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bij het leven van onze cliënten.
Door naasten mee te laten denken
en doen, ontstaan waardevolle
momenten. We stimuleren dan ook
uitjes met familie: naar de Gasterij,
markt, winkelen of terrasje.
Kwaliteit
Archipel heeft kwaliteit hoog in
het vaandel staan, daarom meten
we de kwaliteit van onze zorg op
verschillende manieren. Daarnaast
maken we gebruik van PreZo, een
kwaliteitssysteem dat staat voor
Prestaties in de Zorg. Bij PreZo is
de tevredenheid van onze cliënten
van essentieel belang voor het al
dan niet behalen van het PreZokeurmerk. Sinds 2013 beschikken
al onze locaties over het PreZokeurmerk.

Archipel Zuiderpark
(Gagelbosch/Fleuriade)
Gagelboschplein 200
5654 KS Eindhoven
t 040 250 44 00
gagelbosch@archipelzorggroep.nl
fleuriade@archipelzorggroep.nl

Indicatie
Voor de meeste vormen van onze zorgverlening is toestemming nodig van een officiële instantie.
Deze zorgvormen worden namelijk betaald door de overheid. Om in aanmerking te komen voor
geïndiceerde dagbesteding, moet deze aangevraagd worden bij uw gemeente. Na akkoord, maakt de
gemeente een beschikking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook zonder
beschikking kan worden deelgenomen aan de dagbestedingsactiviteiten van Archipel. Vooraf worden
afspraken gemaakt over de daaraan verbonden kosten.
Andere zorgvormen van Archipel worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor moet
een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na de aanvraag en
beoordeling daarvan stuurt het CIZ een indicatiebesluit. Hierin staat beschreven welke zorg en de
omvang van de zorg welke is toegekend. Hoe de indicatie aangevraagd moet worden, hoe deze
aanvraag wordt beoordeeld en wat er daarna gebeurt, staat op de website van het CIZ (www.ciz.nl).
Voor meer informatie, ondersteuning bij de CIZ aanvraag en het starten van de zorg kan contact
opgenomen worden met het Archipel Servicepunt: 040 2646464 of via de mail
servicepunt@archipelzorggroep.nl
Meer weten over Zuiderpark, Gagelbosch en Fleuriade?
U bent van harte welkom om nader kennis te maken.
U kunt hiervoor contact opnemen met
Archipel Servicepunt
telefoon 040 264 64 64
e-mail info@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl
Wij helpen u graag verder!

het gevoel van samen

