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Gespecialiseerde verzorgingshuiszorg

Afdeling Branding en Tij
Deze folder bevat informatie over afdeling Branding
en Tij van locatie Eerdbrand, en is bedoeld voor
cliënten, diens familieleden en de medewerkers van
de afdeling. Het gaat hierbij om gespecialiseerde
verzorgingshuiszorg voor ouderen met een
psychiatrische achtergrond. Ook kan er sprake zijn
van een verstandelijke beperking.
Archipel Eerdbrand is een centrum
voor geriatrische zorg en heeft een
breed zorgaanbod voor met name
ouderen. De locatie is gelegen in
de wijk Woensel in Eindhoven. Op
basis van de specifieke wens van
de cliënt wordt in nauw overleg
bepaald welke ondersteuning
nodig en wenselijk is.

huiszorg voor ouderen met
psychiatrische achtergrond.
Samenwerking
De twee afdelingen zijn opgezet
vanuit een samenwerking tussen
Archipel Eerdbrand, Archipel
Kenniscentrum en de GGzE. Het
project is tot stand gekomen
vanwege de groeiende vraag naar

De locatie biedt
dagopvang, verzorgingshuiszorg
en verpleeghuiszorg voor
somatische en
dementerende
ouderen. Vanaf
september 2009
biedt de locatie
ook gespecialiseerde
verzorgings2

woonvormen voor cliënten die
uitbehandeld zijn binnen de
psychiatrie. Op deze manier krijgt
deze groep mensen de kans om te
rehabiliteren en te wonen in een
gewone voorziening voor ouderen
in plaats van een klinische setting.
Doelstelling
Afdeling Branding en Tij zijn
gespecialiseerde afdelingen
binnen Archipel Eerdbrand. Hier
wordt een integraal pakket van
wonen met zorg, behandeling en
begeleiding in een beschermde
omgeving binnen de locatie
geboden. Dit met als doel dat de
cliënt:
• Veiligheid, structuur en
stabiliteit ervaart bij het wonen;
• sociale contacten heeft;
• zoveel mogelijk de eigen regie
heeft;
• in evenwicht blijft waardoor
opname in een psychiatrische
instelling wordt voorkomen.

Afdeling Branding en Tij bevinden
zich op de derde en vierde etage.

anderen opzoeken of trekt de
cliënt zich liever terug. Of wellicht
wordt de cliënt graag geprikkeld
of heeft de cliënt liever rust en
veiligheid om zich heen. Daarom
wordt gekozen voor het werken
met sociotherapeutische
leefmilieus. Door met de cliënt in
gesprek te gaan proberen wij de
hulpvragen, behoeften, wensen,
mogelijkheden en zorgvragen
inzichtelijk te maken.

Sociotherapeutische leefmilieus
Voor Archipel is niet het ziektebeeld bepalend voor de zorg en
behandeling die wij bieden maar
de behoeften en mogelijkheden
ten aanzien van wonen, contacten,
rust, structuur en activiteiten in
combinatie met de zorgvraag.
Zo kan een cliënt het contact met
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Zo krijgen wij inzicht in wat voor
soort omgeving u de beste
kwaliteit van leven kan bieden.
Naar aanleiding van dit inzicht
wordt bepaald wat voor type
leefmilieu het beste bij u past.
In onze folder Sociotherapeutische leefmilieus vindt u meer
informatie over de leefmilieus,
over hoe dit in de praktijk werkt,
wat onze ervaringen zijn en welke
leefmilieus wij binnen onze
organisatie hanteren.

programma’s. Dit programma,
samen met de folder Sociotherapeutische leefmilieus, is op
te vragen bij het Archipel
Servicepunt.
Doelgroep
Beide afdelingen bieden woon- en
leefruimte voor 21 personen. Het
betreft cliënten die meestal ouder
zijn dan zestig jaar en die
behoefte hebben aan wonen
binnen een beschermde omgeving. Het gaat om cliënten met
een indicatie op psychiatrische
grondslag met aanvullende
dagbesteding. Dit zijn mensen die
in hun leven geconfronteerd zijn
met psychiatrische klachten,
waarvoor zij veelal behandeling
hebben gehad binnen de
geestelijke gezondheidszorg.

Zorgprogramma
Tevens wordt gewerkt met het
zorgprogramma Gerontopsychiatrie. In het kader van
innovatie en ontwikkeling zijn
multidisciplinaire expertteams
actief. Deze expertteams leggen
de state-of-the-art kennis vast aan
de hand van zorg- en functie-

De algemene
huiskamer waar
men onder
andere televisie
kan kijken en
waar activiteiten
gehouden kunnen
worden.
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van het afdelingsteam en zorgteam, dan het werken op een
reguliere afdeling.

Afdeling
De twee afdelingen bevinden zich
op de derde en vierde etage van
Archipel Eerdbrand. De afdelingen
zijn per trap en lift bereikbaar.
Bijna alle éénpersoonsappartementen beschikken over
een eigen douche, toilet en
wastafel. Het appartement is deels
gemeubileerd. Dat wil zeggen dat
er een kledingkast, een keukentje
en koelkast beschikaarbaar is.
Tevens is er al vloerbedekking en
soms raambekleding.

Naast de kennis van ziektebeelden, is er ook kennis nodig
van de verschillende benaderingswijzen. Er is tevens regelmatig een
casemanager van de GGzE
aanwezig op de afdeling. De
overige behandelaars zijn de
psychiater (GGzE) en de
gezondheidszorgpsycholoog
(Archipel/GGzE). Tevens kan de
cliënt gebruik maken van
eerstelijnszorg geboden door
fysio- en ergotherapeut en een
logopodist. De huisarts blijft
eindverantwoordelijke voor het
medisch beleid.

Overige zaken dient de cliënt zelf
mee te nemen. Naast het gebruik
van het appartement kan de cliënt
gebruik maken van één van de
twee huiskamers.
Dagbesteding
Het is mogelijk gebruik te maken
van het activiteitenaanbod, in huis
of extern. In overleg met de
cliënten zal invulling gegeven
worden aan dagbesteding op de
afdeling. Bij dagbesteding kunt u
denken aan sociale en
ontspannende activiteiten,
bewegingsactiviteiten en
sfeeractiviteiten.
Beroepsprofiel medewerkers
Het werken met deze doelgroep
vraagt een andere deskundigheid

In overleg met de cliënt wordt invulling
gegeven aan dagbesteding.
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Plaatsing criteria
Wanneer komt iemand in
aanmerking voor afdeling
Branding of Tij? In ieder geval met
een leeftijd vanaf ongeveer 60
jaar, er moet sprake zijn van een
psychiatrische beperking, men is
niet in staat zelfstandig thuis te
wonen, ook niet met hulp van
bijvoorbeeld de GGZ of thuiszorg,
er bestaat beperking in het sociaal
functioneren, er is sprake van een
redelijk stabiel ziektebeeld en er
bestaat behoefte aan structuur.

Contact
Mocht u nog vragen hebt of meer
informatie over Branding en Tij
dan kunt u contact opnemen met
de cliëntadviseurs van Archipel.
Hij of zij zal uw vraag
beantwoorden of u doorverwijzen
naar de juiste persoon. De
cliëntadviseurs van Archipel zijn te
bereiken via het telefoonnummer
040 264 64 64.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Eerdbrand

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

Waddenzeelaan 2

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

5628 HB Eindhoven

op de manier die zij kiezen. We hebben een

t 040-2641111

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

f 040-243755

specialisten in de zorg voor bijzondere

eerdbrand@archipelzorggroep.nl

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

www.archipelzorggroep.nl

door de zorg van onze medewerkers en
vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf
aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

