La Famille

Waardig oud worden in uw eigen omgeving

In de herfst van uw leven telt maar één ding: genieten. Ook als de behoefte aan zorg zo groot wordt dat u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen,
heeft u het volste recht om waardig en met plezier oud te worden. Ú en
niemand anders bent namelijk de baas over uw leven.

Dát is het uitgangspunt in La Famille, het nieuwe, eigentijdse verpleeghuis met zorgwoningen en een gezondheidscentrum in Elsloo. Maaskant Wonen en Vivantes hebben voor u
de modernste inzichten rond wonen en ouderenzorg met elkaar verbonden. La Famille is
anders. Niet de zorg, niet de organisatie, maar úw woonplezier staat centraal. In La Famille
voelt u zich op de eerste plaats thuis. Ondersteund door hoogwaardige technologie voert u
zélf de regie over uw dagelijks leven. Daarnaast heeft u alle professionele en dus ook intensieve zorg dag en nacht bij de hand. In het verpleeghuis, maar óók in uw zorgwoning.
Ook voor de basiszorg hoeft u de deur niet uit. Uw huisarts, apotheek en therapeut zitten
namelijk bij elkaar in het gezondheidscentrum op de begane grond. Ook beneden en minstens zo belangrijk: het Grand Café. De plek voor ontmoeting, voor een praatje met familie,
vrienden en oude bekenden. Hier kunt u met een drankje en een hapje de zinnen verzetten,
herinneringen ophalen en genieten. Zoals dat hoort op uw oude dag.

Niet de zorg, niet de organisatie,
maar úw woonplezier staat centraal.
Zorgwoningen
Als de beperkingen om thuis te blijven wonen te groot zijn geworden, kan een zorgwoning in
La Famille voor u dé oplossing zijn. Een aangepaste en naar úw smaak ingerichte omgeving
waarin u zich comfortabel en veilig voelt. U behoudt uw zelfstandigheid en ontvangt aan huis
alle gespecialiseerde zorg die nodig is. Professionals van Vivantes staan met één druk op de
knop 24 uur per dag voor u klaar. Ook als u intensieve verpleeghuiszorg nodig heeft, krijgt
u die gewoon aan huis. U hoeft daarvoor niet naar het verpleeghuis te verhuizen. Dat maakt
uw woning anders dan alle andere zorgwoningen.
De 18 zorgwoningen in La Famille bestaan uit een gecombineerde woonkamer/keuken, een
slaapkamer, badkamer en een klein balkon. Slimme technologie, bijvoorbeeld voor het automatisch openen van de deuren met behulp van een touchscreen, maakt het dagelijks leven

voor u aanzienlijk gemakkelijker. De slaapkamer is via een schuifdeur verbonden met de badkamer waar ’s avonds automatisch het licht aangaat wanneer u naar het toilet gaat. Uw zorgwoning is ook met een rolstoel of scootmobiel prima toegankelijk. Daarbij heeft La Famille
op elke woonlaag een aparte ruimte waar u uw scootmobiel kunt parkeren en opladen.

Verpleeghuis
Een verpleeghuisindicatie – hoe vervelend ook – betekent niet automatisch dat u uw
zelfstandigheid verliest. Ook in het verpleeghuis van La Famille koesteren we uw bewegingsvrijheid en kunt u rekenen op een warme, persoonlijke benadering. Of uw beperkingen nou lichamelijk of geestelijk van aard zijn, alles is erop gericht om uw leven zo
gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Wilt u iets later eten? Geen probleem.
Heeft u behoefte aan een gezellig samenzijn met uw familie? Het is zo geregeld.

Of uw beperkingen nou lichamelijk of geestelijk
van aard zijn, alles is erop gericht om uw leven
zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.
La Famille telt 48 eenpersoonsappartementen voor verpleeghuiszorg: 24 op de begane
grond voor mensen met een chronische, lichamelijke aandoening en nog eens 24 op de
eerste verdieping voor dementerenden. De appartementen zijn volledig toegerust op
uw individuele zorgbehoefte. Hoogwaardige technologie ondersteunt u bij de dagelijkse
handelingen en ziet er op toe dat u zich veilig en met maximale vrijheid kunt bewegen.
Hoeveel zorg u ook nodig heeft, ook in het verpleeghuis moet u van uw oude dag kunnen genieten. Zes sfeervol ingerichte huiskamers vormen het sociale hart. Ze bestaan
per etage uit een eetkamer, een activiteitenkamer en een ruimte waar u in alle rust kunt
ontspannen. Als uw gezondheid het toelaat, kiest u zelf wat u gaat doen. Zoals gezegd:
in La Famille behoudt ú de regie over uw leven. Dát is waardig oud worden.

Jules (84) heeft haar ‘ouwe dag’ geregeld
Het lichaam mag dan gebreken vertonen, de geest is nog kerngezond.
We zijn in Elsloo, bij Jules Geominy-Smeets. 84 lentes. Ze kwam uit de oorlog met een
dubbele beenprothese, maar behield haar levenslust. Een paar jaar geleden maakte ze
een belangrijke keuze. Voor zichzelf, háár toekomst. De geboren Venlose schreef zich als
eerste in voor een zorgwoning in het nieuw te bouwen complex La Famille van Vivantes
en Maaskant Wonen. Een besluit vanuit realisme over de tijd die nog komen gaat.
“Ik kan dan zelfstandig blijven wonen en krijg van Vivantes de zorg die ik nodig heb.
Mijn drie dochters wil ik daar niet mee opzadelen. Ze hebben hun eigen gezin.” Zoals
elke senior met verhuisplannen heeft ook de 84-jarige Elsloose haar dromen. “Ik wil
graag een grote woonkamer en een badkamer die direct aan de slaapkamer grenst.

Jules Geominy-Smeets

Dat heb ik nu ook. Verder moet het toilet hoog genoeg zijn en zou ik het prettig vinden
als ik een speciale seniorenstoel onder het keukenblad kan schuiven.”
Begin 2013, als haar nieuwe, gebruiksvriendelijke zorgwoning klaar is, verlaat ze haar
bungalow aan de Pastoor Lenaersstraat. Ze is gehecht geraakt aan dat riante huis. “Ik
woon er al een halve eeuw, ga helemaal niet graag weg. Aan de andere kant: nu kan
ik me nog redden met mijn rollator, straks waarschijnlijk niet meer. En dus kan ik het
beter maar op tijd goed regelen.”Na de dood van haar man, 26 jaar geleden, kreeg ze
herhaaldelijk de vraag: nu zul je wel teruggaan naar Venlo. Steeds was haar antwoord:
“Nee. Ik blijf in Elsloo, ik heb hier fijne vrienden en kennissen.”
Haar nieuwe zorgwoning komt aan haar vurige wens tegemoet. Jules Geominy kan de
herfst van haar leven doorbrengen in haar favoriete dorp. Met zorg bij de hand en voorzien
van slimme technologie. Het moment van afhankelijk worden, hoopt ze zo lang mogelijk
te kunnen uitstellen. “Medicijnen slik ik nog niet. Ik lees, puzzel, bloemschik en geniet van
mijn zeven kleinkinderen. Die dingen kun je ook prima in een zorgwoning doen.”

La Famille BESTAAT UIT:
• 24 verpleeghuisplaatsen voor mensen met een lichamelijke beperking
• 24 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie
• 18 zorgwoningen voor mensen met een zware zorgvraag
• Huisartsen Elsloo
• Apotheek
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Logopedie
• Podotherapie
• Grand Café

Zorgondersteunende technologie
Zowel de verpleeghuisappartementen als de zorgwoningen zijn voorzien van geavanceerde technologie.
• Met het touch-screen kunt u onder andere uw voordeur openen, het licht bedienen,
(beeld-)bellen, uw zorgdossier inzien en een medewerker oproepen. De mogelijkheden kunnen uitgebreid worden met bijvoorbeeld de bediening van TV en gordijnen. Zo
houdt u maximale regie over uw eigen leven.
• In overleg en met uw toestemming kan gebruik gemaakt worden van 24-uurs-toezicht
op afstand met behulp van een camera. De camera’s hebben een privacystand, de lens
is gericht op de muur en wordt alleen geactiveerd tijdens het controlemoment.
• Een halszender met plaatsbepaling biedt dementerende bewoners maximale vrijheid
terwijl ze toch traceerbaar zijn als er iets gebeurt.
• Bewoners met dwaalneigingen hebben nog meer bewegingsvrijheid door de dwaaldetectie die zich op diverse plekken in het gebouw bevindt. De medewerker wordt
gealarmeerd zodra de afgesproken grenzen overschreden worden.
• Het pand is voorzien van draadloos internet via WiFi.

Indicaties
Zowel in de zorgwoningen als in het verpleeghuis van La Famille wonen mensen die vanwege ziekte of een handicap zorg of ondersteuning nodig hebben. Om die zorg of voorzieningen vergoed te krijgen via de AWBZ en/of WMO heeft u een indicatie nodig. Dit
is een ‘toegangsbewijs’ waarin precies staat welke zorg u krijgt, hoeveel en voor welke
periode. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie af voor verzorging
en verpleging. Voor hulp in het huishouden in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) heeft u een indicatie van de gemeente nodig.

Meer informatie over zorgverlening en indicaties?
Onze klantadviseurs zijn deskundig en vriendelijk. Zij staan voor u klaar om u te helpen
en adviseren. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van indicaties. Zij zijn
bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via tel. 046-457 08 60 of via e-mail:
klantadviseurs@vivantes.nl. Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen:
www.vivantes.nl.
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