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Warm welkom
Met deze folder geven we u een eerste
indruk van zorgcomplex De Kloosterhoeve
in Raamsdonksveer.
Zorgcomplex De Kloosterhoeve is op 3 februari 2009
in gebruik genomen. Het complex biedt plaats aan 51
mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast is er
het expertisecentrum Huntington te vinden. Van hieruit
ondersteunen en begeleiden we mensen met de ziekte
van Huntington (en hun familieleden) die nog thuis
wonen, met gespecialiseerde zorg en behandeling.
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De plaats waarop locatie De Kloosterhoeve is gebouwd,
is een plaats met een bijzondere geschiedenis. In de
middeleeuwen heeft er een ‘kartuizerklooster’ gestaan.
De Kartuizers vormden een gemeenschap die zich zeer
betrokken voelde met de burgers in de omgeving van het
klooster. Ze stonden bekend om hun naastenzorg.
Na ruim vijf eeuwen is er weer sprake van naastenzorg
in de vorm van gespecialiseerde zorg voor mensen met
de ziekte van Huntington. Gegeven vanuit een modern
zorgcomplex waarin de cliënt een veilig en goede
woonvorm aangeboden krijgt. Zorg en behandeling
gegeven door een zeer gedreven team van specialisten.
Graag tot ziens!
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De Kloosterhoeve
De Kloosterhoeve ligt middenin een landelijk polder- en
weilandgebied. We bieden er een unieke woonzorgcombinatie voor cliënten met de ziekte van Huntington.
De Kloosterhoeve werkt intensief samen met de vereniging van
Huntington, universiteiten en andere zorginstellingen binnen
Nederland en België. Met deze samenwerking breiden we onze
expertise uit naar een breder regionaal gebied. Daarnaast heeft De
Kloosterhoeve een stevige band met het dorp Raamsdonksveer,
van waaruit veel vrijwilligers actief zijn binnen het zorgcomplex.
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De Kloosterhoeve bestaat uit luxe appartementen. Alle
appartementen zijn zeer ruim van opzet en hebben een
woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. En een prachtig
uitzicht op groen. De appartementen zijn voorzien van de nieuwste
technische snufjes en hebben een internetaansluiting. Twee
appartementen zijn speciaal ingericht voor tijdelijk verblijf.

Voor wie
Mensen met de ziekte van Huntington die niet meer thuis
kunnen wonen, komen mogelijk in aanmerking voor een
appartement in De Kloosterhoeve. We bieden verzorging,
verpleging en gespecialiseerde zorg. De gemiddelde leeftijd van
onze bewoners is veertig jaar. Alle (para)medische disciplines
zijn binnen handbereik. Ons team bestaat uit een psycholoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch
therapeut, muziektherapeut, maatschappelijk werker, diëtist en
een pastoraal medewerker. Als vanzelfsprekend kunnen u en
uw familie rekenen op onze persoonlijke aandacht en oprechte
betrokkenheid.

De ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenziekte. De ziekte
begint meestal op volwassen leeftijd en wordt in de loop van de
jaren geleidelijk erger. In Nederland lijden 1.500 tot 1.700 mensen
aan de ziekte. Opvallende symptomen zijn ongewilde bewegingen
over het gehele lichaam. Ook een verscheidenheid aan
psychiatrische symptomen en verstandelijke achteruitgang maken
deel uit van de ziekte. De combinatie van lichamelijke, psychische
en cognitieve symptomen leidt tot problemen. Alle dagelijkse
activiteiten kunnen verstoord raken, waardoor uiteindelijk een
totale verpleegbehoefte ontstaat.
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Omschrijving locatie
Wie De Kloosterhoeve binnenkomt ervaart meteen een
vriendelijke, gemoedelijke sfeer. Het moderne gebouw is zeer
ruim en licht en heeft daardoor een open karakter.
Op de begane grond bevindt zich een ruime hal die overgaat
in een restaurant. De hal is smaakvol ingericht met bijzondere
bomen waar gezellige zitjes onder staan. Op de begane grond
vindt u ook een kapsalon annex schoonheidssalon en een ruimte
voor fysiotherapie. In een van de patio’s is een paviljoen met een
jacuzzi. Op de eerste verdieping is een kamer ingericht als ruimte
voor zintuigprikkeling. Overal zijn kunstzinnige woondetails
aangebracht en hangen moderne kleurrijke schilderijen.

De indeling
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De appartementen zijn verdeeld over twee vleugels: de
‘hoogbouw’ en de ‘laagbouw’. In de hoogbouw treft u drie
zorgunits aan met ieder acht appartementen en op de
laagbouw treft u twee zorgunits aan met respectievelijk dertien
appartementen en veertien appartementen. Op elke zorgunit is
er een woonkamer aanwezig die cliënten gezamenlijk gebruiken.
Op de begane grond vindt u twee zorgappartementen die ingezet
worden voor tijdelijke zorg.
Op de begane grond is er naast een restaurant een centrale ruimte
voor de dagopvang. Deze ruimtes bieden de mogelijkheid voor
ontmoeting.

Prettig wonen
en leven
Een prettig woon- en
leefklimaat staat hoog op de
agenda. In De Kloosterhoeve is
dan ook van alles te beleven. Er
is ruimte voor het gezamenlijk
ondernemen van activiteiten,
maar niets is verplicht. We
doen er alles aan om u naar
eigen wensen te laten wonen en
leven. In De Kloosterhoeve telt
iedereen mee en dat voelt u,
elke dag.

en wensen van de cliënten. De
meeste cliënten geven er de
voorkeur aan actief mee te doen
aan de dagelijkse activiteiten.
Zoals geheugentraining,
bewegingstherapie, jeu de
boules en sport en spel. We
gaan ook regelmatig een
dagje uit. Naar het theater,
museum of het café. Een deel
van de activiteiten is gericht
op het structureren van het
dagpatroon.

Restaurant
Bewoners en hun familie/
kennissen kunnen in het
restaurant samen genieten van
een warme maaltijd of lunch.
Een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij kan natuurlijk ook.

Altijd wat te doen
De Kloosterhoeve organiseert
allerlei activiteiten die zijn
afgestemd op de behoeften
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Dagbehandeling

Zorg met aandacht voor het individu

Er zijn dagelijks activiteiten en therapieën op de dagbehandeling.
Bij ons bestaat de groep voornamelijk uit jonge cliënten. Ze zijn
elke dag methodisch en in vast groepsverband actief bezig. Ook
met het oog op het structureren van het dagpatroon. Uiteraard is
er voldoende ruimte voor ontspanning en het onderhouden van
sociale contacten.

Kwaliteit van zorg is bij De Riethorst Stromenland erg belangrijk.
We zien het als onze opdracht u zo lang mogelijk zelfstandig te
laten functioneren in een fijne, veilige woonomgeving waar u zich
thuis voelt. Uw wensen en behoeften zijn voor ons leidend en die
komen we maximaal tegemoet.

Vast contactpersoon
Wie bij ons komt wonen, maakt kennis met een Eerst
Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er). De EVV-er begeleidt
uw opname, coördineert uw zorg en is vast aanspreekpunt.
In samenspraak met u maakt deze persoon uw verblijf in De
Kloosterhoeve zo aangenaam mogelijk.

Hart voor de zorg
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Voor mensen met de ziekte van Huntington, die vanwege hun
lichamelijke en geestelijke gesteldheid niet zonder begeleiding
kunnen, biedt De Kloosterhoeve uitkomst. In De Kloosterhoeve
wordt door een zeer gedreven en gespecialiseerd team optimale
zorg en begeleiding geboden waarbij respect is voor autonomie.
De veelal jonge bewoners beschikken over een eigen appartement
met slaapkamer en badkamer. Het woon- en leefklimaat is
enerzijds gericht op samen leven en doen, anderzijds is er is
voldoende ruimte voor rust en privacy.

Huntingtoncafé
Ook maken we ons sterk voor de betrokkenheid van uw familie
en vrienden. Samen bereik je meer! Zo biedt De Kloosterhoeve
familieleden en andere belangstellenden de mogelijkheid
ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Dit doen we in de vorm
van het ‘Huntingtoncafé’. Een psycholoog en een maatschappelijk
werker leiden de bijeenkomsten. Ze behandelen met familie en
vrienden telkens een ander thema en bieden een luisterend oor.
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Documentaire ‘Uit balans’
‘Uit balans’ vertelt het indrukwekkende
verhaal van Ankie Donkers en Jordy den
Boer, twee cliënten van De Kloosterhoeve.
Documentairemaker Axel Tabbernee van
Framebuilding volgde hen een jaar lang in
de strijd tegen de ziekte van Huntington.
Kijk op: www.youtube.com/
RiethorstStromenland

De Riethorst Stromenland
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De Riethorst Stromenland zet zich in om mensen te helpen zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorgorganisatie heeft
diverse zorgproducten voor zelfstandig wonende ouderen, zoals
thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling, revalidatie, alarmering
en maaltijden aan huis.
Daarnaast zijn er (woon)zorgcentra en verpleeghuizen van De
Riethorst Stromenland voor als thuis wonen niet meer gaat. We
hebben expertise in huis voor mensen met dementie, de ziekte
van Parkinson en de ziekte van Huntington.
We werken in de gemeenten Werkendam, Woudrichem,
Geertruidenberg, Oosterhout en Waalwijk.

Meepraten
Als cliënt heeft u de gelegenheid om mee te praten en beslissen
over zaken die voor u van belang kunnen zijn zoals recreatie,
maaltijden en kwaliteit van zorg. De Kloosterhoeve heeft een eigen
cliëntenraad die onderwerpen bespreekt over de gang van zaken
binnenshuis. Daarnaast is er binnen De Riethorst Stromenland een
Centrale Cliëntenraad.

Wilt u bij ons wonen?
Heeft u interesse in een plekje in De Kloosterhoeve? Neem
dan contact op met Bureau zorgadvies van De Riethorst
Stromenland. U kunt er terecht voor vragen, advies of het
regelen van een indicatie de opname. Onze zorgadviseurs
staan u graag te woord tijdens een kennismaking en leiden u
rond op de locatie.
Bureau zorgadvies is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur:

Bureau zorgadvies
Stadsweg 9a01
4931 HV Geertruidenberg
T 0800 0202015
E bureauzorgadvies@drsn.nl
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