
Het BarbaraHoes

Kleinschalige woonvorm voor
ouderen met dementie



Het BarbaraHoes

Veel ouderen hebben de wens zo

lang mogelijk in hun eigen

omgeving te wonen, ook

wanneer de behoefte aan zorg

toeneemt. Voor mensen met

dementie kan een moment

komen dat dit niet meer mogelijk

is. Omdat de stap naar een

verpleeghuis vrij groot is, kan

kleinschalig wonen een goed

alternatief bieden.

Het BarbaraHoes in Treebeek

biedt een warm onderkomen aan

bewoners die vanwege dementie

een beschermde woonomgeving

nodig hebben. 

Wonen in een groepswoning
Het dagelijks leven in het
BarbaraHoes benadert zoveel
mogelijk een ‘gewone’ thuissituatie.
Bewoners kunnen net als thuis zelf
bepalen hoe laat ze eten, hoe laat ze
opstaan of wat ze gaan doen. U treft
in het BarbaraHoes geen witte
jassen aan. Begrippen als
geborgenheid en vertrouwen
daarentegen proeft u in elk detail:
van de enthousiaste, betrokken
medewerkers tot de warme
inrichting. 
 
De filosofie is dat de bewoners hun
leven zoveel mogelijk kunnen
voortzetten en daarbij zelf de regie in
handen houden. Dit houdt bijvoor-
beeld in dat zij nauw worden
betrokken bij de alledaagse
activiteiten, zoals het schoonmaken
van het huis, boodschappen doen,
koken en afwassen. Niet alleen
bevordert dit de zelfredzaamheid,
maar ook geeft het een structurele
invulling aan de dag.
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Het BarbaraHoes biedt per woonunit
ruimte aan zeven bewoners, die elk
een zit/slaapkamer ter beschikking
hebben met hun eigen, vertrouwde
spullen. Bewoners hebben het
gevoel dat ze thuis zijn en zichzelf
kunnen zijn en blijven. Het dagelijks
leven sluit daar zoveel mogelijk bij
aan. Wonen en welzijn staan voorop,
de zorg volgt.  
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De groepswoningen zijn gesitueerd
op de begane grond en op de eerste
etage van het gebouw. Elke woning
is een afgesloten eenheid, waar
privacy voorop staat. In beide
groepswoningen zijn een ruime
leefkeuken gevestigd, een sfeervolle
woonkamer, alsook sanitaire
voorzieningen. Bewoners kunnen
bovendien gebruikmaken van het
balkon en de tuin. Aan de groeps-
woning zijn specifieke eisen gesteld
aan overzichtelijkheid, veiligheid,
arbo- en welzijnsaspecten.
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Professionele zorg
De dagindeling van de bewoners is
het uitgangspunt voor de werkwijze
van de medewerkers van de
MeanderGroep. Het bieden van
ondersteuning staat meer centraal
dan het ‘zorgen voor’. Gedurende 24
uur per dag is er per woonunit
minimaal één medewerker van de
MeanderGroep aanwezig. Daarnaast
zijn er vrijwilligers en een activitei-
tenbegeleider aanwezig om
activiteiten met de bewoners te
ondernemen. Er is veel aandacht
voor het activiteitenaanbod zowel op
individueel als op groepsniveau. Voor
eventuele benodigde verpleegkun-
dige zorg is er altijd de beschikbaar-
heid over een achterwacht.
 
 

Elke bewoner heeft een zorgleefplan
waarin in ieder geval zijn/haar
wensen vermeld staan. Ook de
afspraken met mantelzorgers en
familie worden vastgelegd in het
zorgleefplan.
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Een unieke locatie
Het BarbaraHoes dateert uit 1923 en
is gevestigd in het voormalige
Antonius-klooster in Treebeek
(gemeente Brunssum). In 2008 heeft
de MeanderGroep dit monumentale
gebouw gekocht. Aan de buitenzijde
zijn zoveel mogelijk de oorspronke-
lijke details teruggebracht waardoor
het pand een authentieke sfeer
uitstraalt. De binnenkant is volledig
gemoderniseerd. In de voormalige
kapel is een multi-functionele
ruimte gevestigd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het BarbaraHoes ligt midden in een
woonwijk en maakt daarmee
onderdeel uit van de buurt Treebeek.
De bewoners kunnen (onder bege-
leiding) boodschappen doen bij de
supermarkt of de bakker in de buurt.
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De rol van mantelzorg
Bij het welzijn en de belevingswereld
van de bewoner neemt de partici-
patie van mantelzorgers en familie
een belangrijke plaats in. Vooral in
een kleinschalige setting is dit erg
belangrijk. Voor de bewoner blijft dit
vertrouwde en waardevolle contact
bij hem of haar horen en geeft het
een zinvolle invulling van zijn of haar
bestaan. De mantelzorgers en
familie zijn welkom op elk moment
van de dag en er zijn geen
bezoektijden.
 
Wie komt voor deze woonvorm in
aanmerking?
In principe is iedereen met dementie
die een indicatie heeft voor langdurig
verblijf, geschikt om deel te nemen
aan een kleinschalige woonvorm,
zoals het BarbaraHoes die biedt.
Het uitgangspunt is steeds het
welzijn van de bewoner en zijn/haar
beleving hiervan. Bij de instroom
wordt een aantal uitgangspunten in
acht genomen.
Is er nog inzicht in sociale situaties?
Kan de toekomstige bewoner nog
redelijkerwijs een gesprek voeren en
is er enige zelfredzaamheid met
betrekking tot algemeen dagelijkse
handelingen?
In een persoonlijk gesprek kan
gekeken worden of kleinschalig
wonen de juiste optie is.  
 

Wijkgericht werken
Naast de kleinschalige woonvorm
voor dementerenden, fungeert het
BarbaraHoes als uitvalsbasis van de
thuiszorg. Omwonenden met vragen
over thuiszorg kunnen op deze
locatie terecht.
Maar ook de medewerkers van
Meander Thuiszorg zullen hier
regelmatig verschijnen.
Door het betrekken van de
buurtbewoners bij de activiteiten in
het BarbaraHoes wordt een
maximale integratie nagestreefd.
Dat is wat de MeanderGroep verstaat
onder ‘wijkgericht werken’. Létterlijk
midden in de samenleving staan!
 
De MeanderGroep
MeanderGroep biedt diensten aan
waar mensen hun hele leven gebruik
van kunnen maken, op het gebied
van preventie, welzijn, wonen, zorg
en gemak. Het zwaartepunt van de
dienstverlening ligt in Parkstad. Met
ongeveer 5.000 werknemers is
MeanderGroep Zuid-Limburg een
van de grootste werkgevers in deze
regio.  
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BarbaraHoes maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

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

info@meandergroep.com
www.meandergroep.com

Klantenservice
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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