Zorg voor jongeren met een
niet-aangeboren hersenletsel

Afdeling Vivaldi (6e verdieping)

Zorg voor jongeren met een
niet-aangeboren hersenletsel
Onze naam
De afdelingen van Zorg- en
revalidatiecentrum Hambos hebben
namen van beroemde componisten.
Voor onze afdeling is dat Vivaldi.
Deze violist, priester en componist
werd geboren in 1678 in Venetië en
is overleden in Wenen in 1741.
Hij is vooral bekend van De vier
jaargetijden, een cyclus van vier
vioolconcerten.
Onze visie
In de visie van MeanderGroep
Zuid-Limburg op kwaliteit van de
zorg staat ‘goed en veilig leven’ voor
de bewoner centraal. Dit betekent
dat er een balans moet zijn tussen
welzijn en optimale zorg. Hierbij
staan de wensen en behoeften van
de bewoners centraal. De Hambos
biedt mensgerichte en gastvrije zorg
waarbinnen u als bewoner de regie
blijft voeren over uw leven. U bent en
blijft, als u binnen onze instelling
woont of kortdurend verblijft, een
autonome persoonlijkheid.
Onze zorgverlening kenmerkt zich
door een respectvolle bejegening
waarbij vertrouwen en gastvrij
denken en handelen de basis
vormen. Dat geldt ook in uw
persoonlijk zorgproces, waarin onze
medewerkers enthousiast met u
meedenken en de verantwoordelijkheid met u delen.

Afdeling Vivaldi is
gespecialiseerd in het
begeleiden en verzorgen van
mensen tussen 18 en 50 jaar
met een niet-aangeboren
hersenletsel.
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Onze medewerkers hebben een
breed ontwikkelde visie op gastvrije
zorgverlening en passen deze visie in
samenspel met u als bewoner
dagelijks toe. Zij zijn oprecht en
flexibel in hun dienstbaarheid aan u
en hebben aandacht voor u en uw
gasten. Graag gaan zij de uitdaging
aan om samen met u naar creatieve
en passende oplossingen te zoeken.
Met veel plezier en improvisatietalent ondersteunen zij u bij uw
eigen dagritme. Wij vinden het erg
belangrijk dat u zich thuis voelt
gedurende uw verblijf bij ons.
Graag horen wij uw aandachtspunten
en die van uw gasten, zodat wij ons
steeds kunnen verbeteren als
professionele zorginstelling.

Zorgbemiddeling

Onze afdeling

Meander Zorgbemiddeling
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
T 045 566 54 54
E zorgbemiddeling@mgzl.nl

Verblijf in de Hambos valt onder de
Wet langdurige zorg (WlZ).
Het Centrum indicatiestelling zorg
(CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de
WlZ nodig heeft.
De afdeling Zorgbemiddeling van
Meander krijgt de aanmeldingen /
indicaties en bespreekt deze met het
team van de Hambos. Zo snel
mogelijk wordt de verhuizing naar
onze afdeling ingepland.
Een medewerker van de afdeling
Zorgbemiddeling voert vooraf samen
met u een ‘komen wonen gesprek’
en zorgt voor de nodige informatieverstrekking, zowel aan u als aan de
Hambos.

Afdeling Vivaldi is een huiselijke,
moderne afdeling binnen Zorg- en
revalidatiecentrum Hambos
(onderdeel van MeanderGroep
Zuid-Limburg) waar cliënten
verblijven met niet-aangeboren
hersenletsel (N.A.H.) in de leeftijd
van 18-50 jaar. Heeft een bewoner
de leeftijd van 50 jaar bereikt, dan
verhuist deze naar afdeling Strauss.
Vivaldi biedt plaats aan 17 bewoners
die allen kunnen beschikken over
een één-persoonskamer, al dan niet
met eigen badkamer. Voor het
merendeel van hen is de afdeling
een permanente verblijfplaats.

Zorgcontract
Bij opname in de Hambos wordt er
een zorgleveringsovereenkomst met
u afgesloten. Door het ondertekenen
hiervan stemt u in met de afspraken
die wij met u gemaakt hebben over
de te leveren zorg en bent u op de
hoogte van alle richtlijnen en regels
die wij hanteren.
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Het komen wonen traject

Eerst Verantwoordelijke

Uw verblijf in Zorg- en
revalidatiecentrum Hambos start
met een zogeheten ‘komen wonen
traject’ (vroeger opname genoemd).
Dit houdt in dat informatie omtrent
wonen, welzijn en zorg wordt
uitgewisseld en de nodige
formulieren worden ingevuld.

Een van de medewerkers binnen
onze afdeling wordt uw Eerst
Verantwoordelijke (EV). Deze wordt
voor u en uw familie het
belangrijkste aanspreekpunt, voert
familiegesprekken en bewaakt dat
de afspraken gemaakt in het
zorgleefplan nagekomen worden.

Zorgleefplan

Uw EV is

In het Zorgleefplan staat beschreven
welke zorg met u is afgesproken.
Het komt tot stand door:
het komen wonen gesprek
Een kennismaking met één van de
verzorgenden van het team.
Deze zal het verblijf nader
toelichten en uw persoonlijke
wensen inventariseren.
het zorgleefplan gesprek
Een overleg met de specialist
ouderengeneeskunde, de
afdelingsmanager en alle
betrokken disciplines. In dit
gesprek wordt uw situatie
besproken en nieuwe afspraken
gemaakt. Het zorgleefplan wordt
dan in overleg met u en/of uw
wettelijk vertegenwoordiger
aangepast. Aan de hand van
ontwikkelingen in uw situatie en
toekomstverwachtingen volgt een
familiegesprek.

-----------------------------------
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Afdeling Vivaldi
Afdelingsmanager
Bastian Gehrke
Specialist ouderengeneeskunde

-----------------------------------(is medisch eindverantwoordelijk)
Team
Verpleegkundigen, verzorgenden,
helpenden, zorghulpen,
voedingsassistenten, stagiaires,
gastvrouwen, cliëntenlogistiek,
activiteitenbegeleiding.
Er zijn allerlei mogelijkheden voor
een zinvolle dagbesteding, zowel in
groepsverband als individueel.
De activiteitenbegeleider zal
informeren naar uw wensen en de
mogelijkheden bespreken.
Disciplines
Fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie, psychologie, diëtiek,
geestelijke verzorging.
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Kamerverdeling

Vragen

Onze afdeling heeft één-persoonskamers al of niet met douche /
badkamer. Het is mogelijk om de
kamer naar eigen behoefte in te
richten.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet
om contact op te nemen met uw EV.

Wij als zorgteam heten u en uw
familie van harte welkom.

Vervoer
Het vervoer van de bewoner van en
naar huis dient de familie zelf te
regelen. Bij ziekenhuisbezoek
vragen wij de familie mee te gaan als
begeleider.
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MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meander Wonen met Zorg
Meander Thuiszorg
Meander Kraamzorg
Meander Jeugdgezondheidszorg
Meander Paramedische Dienst
Meander Maatschappelijke Dienstverlening
Meander eXtra
Meander Homeservice
Meander Wonen
Meander Werk
Ondersteuning informele zorg

Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen
Klantenservice:
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
klantenservice@mgzl.nl

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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Zorg - en revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2
6461 EH Kerkrade
T 045 546 75 46

