Tot op hoge leeftijd uw eigen leven leiden, ook wanneer u zorg nodig heeft. Dit uitgangspunt
staat centraal binnen de zorg- en dienstverlening die woonzorgcentrum Burgemeester van
Julsingha biedt. Bij ons staat de cliënt centraal. Veranderen uw wensen of behoeften? Dan
passen wij ons zoveel mogelijk aan.

W

oonzorgcentrum Burgemeester
van Julsingha biedt
ouderenzorg in alle
levensfasen.
Wij bieden
thuiszorg in
de gemeenten Delfzijl en Appingedam en in de
150 aanleunwoningen die op ons terrein gevestigd zijn. Binnen het woonzorgcentrum bieden
wij sinds kort de mogelijkheid tot kortdurend- en
eerstelijnsverblijf. Wanneer u bijvoorbeeld moet
revalideren na een operatie dan kunt u bij ons
terecht in speciaal daarvoor nieuw ingerichte
appartementen.
Afhankelijk van de zwaarte van uw zorgvraag
is het uiteraard ook mogelijk om in één van de
appartementen in het woonzorgcentrum of het
verpleeghuis te komen wonen.

De cliënt centraal. Wat betekent dat? Voor
ons betekent het dat wij u en uw wensen
en behoeften centraal stellen en de zorg en
dienstverlening daaromheen inrichten. Uw
wensen worden beschreven in een zorgleefplan.
Het zorgleefplan wordt regelmatig met u
geëvalueerd, zodat het optimaal blijft aansluiten

bij uw verwachtingen. Uw familie of een andere
betrokkene heeft, indien u daar toestemming
voor geeft, via een speciale website inzage in
uw zorgleefplan. Zo zijn zij altijd op de hoogte
van de zorg die wij leveren. Mochten er vragen
of onduidelijkheden zijn dan kunnen zij direct
contact opnemen met de zorgmedewerkers.
Daarmee houden we de lijnen kort. Goede zorg
is volgens ons zorg die ontstaat in wisselwerking
tussen cliënt, familie en de zorgverlener.
Samenwerking met familie is één van de pijlers
waar wij veel waarde aan hechten.
Wanneer u in het woonzorgcentrum woont en
iets meer begeleiding nodig heeft gedurende de
dag en avond kunt u naar de begeleidingsgroep.
Hier wordt in een huiselijke omgeving het
dagelijks leven verder geleefd. U kunt samen
met andere bewoners bijvoorbeeld een spelletje
doen, deelnemen aan activiteiten, een praatje
maken en gezellig met elkaar koffie drinken,
maar u kunt ook helpen bij het tafel dekken,
eten koken en afwassen. Met u en uw familie
kijken wij of een plekje op de begeleidingsgroep
voor u geschikt zou zijn.
Kwaliteit van leven staat voorop en dit gaat
naar ons idee veel verder dan het leveren van
goede zorg alleen. Het gaat om uw welzijn en
een zinvolle daginvulling. Medewerkers van de
activiteitenbegeleiding gaan daarom met u in
gesprek wat u graag wilt en proberen zo met

Is uw interesse gewekt?

u af te spreken welke activiteiten aansluiten bij
wat u wenst.
Wanneer uw zorgvraag dusdanig zwaar wordt
dat u maximale zorg nodig heeft, dan is het
veilig wonen in ons verpleeghuis. De zorg
wordt verleend door een multidisciplinair
team, aangevuld met een specialist
ouderengeneeskunde, ergotherapeut,
psycholoog, fysiotherapeut en logopedist. In
het verpleeghuis speelt het dagelijks leven zich
af in de gezamenlijke huiskamer. Er wordt met
elkaar gegeten, koffie en thee gedronken en
activiteiten gedaan. In de zomer kunt u heerlijk
op het balkon of terras zitten en natuurlijk kunt
u, wanneer uw gezondheid dat toelaat, met uw
familie of vrijwilligers andere activiteiten in of
buiten het huis beleven.
Binnen ons woonzorgcentrum is veel kennis
aanwezig op het gebied van dementie. Wij zijn
momenteel hard bezig ons verder te ontwikkelen
tot een nog dementievriendelijker huis. Daarbij
werken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van een
beweeg- en beleeftuin.

Woon-zorgcentrum
Burgemeester Van Julsingha

U bent van harte welkom om eens bij ons te komen kijken. Wij bieden u dan geheel vrijblijvend een
kopje koffie of thee met iets lekkers aan in ons eigen restaurant.

