Onze dagbesteding maakt er altijd een gezellige dag van
‘Neemt de behoefte aan ondersteuning thuis verder toe, dan is
onze dagbesteding vaak een heel mooie oplossing. Vier dagen in de
week, en zelfs op zaterdag, kunnen mensen bij ons terecht. Wat we
ze vooral willen bieden is een gezellige dag. We lezen met elkaar de
krant, doen spelletjes of gaan samen koken. En rondom de seizoenen
en feestdagen zijn er uiteraard extra activiteiten. Vorige week zijn er
nog prachtige kerststukjes gemaakt. Ons gaat het erom dat mensen
het naar hun zin hebben en dat ze zich prettig voelen. Is iemand
niet in de gelegenheid om zelf naar ons toe te komen, dan halen en
brengen we hem of haar met onze eigen rolstoelbus. Met deze bus
maken we ook regelmatig uitstapjes met kleine groepjes bewoners.’

Bij ons is altijd wel iets te doen in een
gezellige sfeer, gewoon gemoedelijk.
Sfeervol restaurant voor bewoners en zelfstandige senioren
‘We zijn enorm trots op ons restaurant waar én onze bewoners
én zelfstandig wonende senioren welkom zijn. We serveren hier
dagelijks wisselende menu’s met dagverse producten, vaak uit eigen
streek’, vertelt Thijs van den Schoor. ‘Met kerst is het hier op en top
gezellig. Op eerste en tweede kerstdag serveren we uitgebreide
kerstdiners, waar familie graag bij aanschuift.’

Zorgcentrum Beek & Bos is een kleinschalig
zelfstandig zorgcentrum in het Midden-Limburgse
Heythuysen. Hier wonen bijna honderd bewoners,
verdeeld over een verpleeghuisafdeling en een
zorgafdeling. Naast zorg in het zorgcentrum levert
Beek & Bos ook thuiszorg in de omgeving én is er
vier dagen per week dagbesteding voor mensen die
zelfstandig wonen.

Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen
Je proeft hier direct een huiselijke sfeer

Het is bijna Kerstmis en ook voor Zorgcentrum Beek & Bos is dat
een speciale tijd van het jaar. Direct na het sinterklaasfeest starten
medewerkers met de uitbundige kerstversiering. Van een rijk
gedecoreerde entree, waar zelfs een arrenslee staat, tot prachtige
kerstbomen in het restaurant en op de verschillende afdelingen.
‘Voor onze bewoners is het optuigen van de kerstbomen een
geweldig schouwspel en ze genieten volop van de warme kerstsfeer
die hier wekenlang heerst’, vertelt Thijs van den Schoor, directeur
van Zorgcentrum Beek & Bos. ‘Maar we doen dit overigens niet
alleen met Kerstmis, we volgen het hele jaar door de seizoenen.
Met carnaval en Pasen ziet het er hier weer compleet anders uit.
Je proeft hier direct een huiselijke sfeer en daar gaat het ons om.’

Elk seizoen wisselt bij ons de decoratie.
Met kerst pakken we extra uit.
Zorg met een gouden randje
Het zorgcentrum beweegt feilloos mee met de veranderingen in de
zorg. Aan de ene kant komen er steeds meer mensen met dementie
in het zorgcentrum wonen en aan de andere kant is er een steeds
grotere groep mensen die langer thuis blijft wonen. Beek & Bos speelt
op deze ontwikkeling in. ‘We zijn kleinschalig en daardoor flexibel.
Dat werkt in ons voordeel. En we verlenen kwalitatief hoogwaardige
zorg’, gaat Thijs van den Schoor verder. ‘Beek & Bos mag dan ook al
enkele jaren het PREZO Gouden Keurmerk in de zorg voeren.’

Dementiezorg steeds belangrijker
‘Binnen ons zorgcentrum zien we veel mensen met dementie.
Afhankelijk van de mate van dementie kan het zijn dat iemand op
onze kleinschalige verpleeghuisafdeling woont of elders in het
zorgcentrum. De zorgbehoefte van de bewoners neemt toe en
vraagt om een andere benadering. Onze medewerkers worden hierin
extra geschoold en begin 2016 realiseren we in het zorgcentrum een
nieuwe huiskamer voor mensen met dementie. Dat doen we om nóg
betere en intensievere zorg waar te maken.’

Er verandert veel in de zorg. Dat betekent
onder meer dat er steeds meer mensen
met dementie bij ons komen wonen.
We komen ook bij mensen thuis
‘Terwijl er meer mensen met dementie bij ons komen wonen,
woont er ook een grotere groep mensen langer thuis. Deze mensen
ondersteunen we met onze Wijkverpleging, Hulp bij het Huishouden
en ons Servicepakket. Daarbij letten we er echt op dat een klein
team van vaste medewerkers op hetzelfde adres komt. Ze helpen
bijvoorbeeld met wassen en aankleden en het aantrekken van
steunkousen’, vervolgt Thijs van den Schoor zijn verhaal.

We richten ons zeker ook op ouderen
die langer zelfstandig wonen.

Het restaurant is ook buiten de kerstperiode een plek waar iedereen
elkaar ontmoet. Het is eigenlijk een grote huiskamer, waar je niet
alleen heerlijk kunt eten maar ook gezellig rond de open haard kunt
gaan zitten. En met mooi weer is het heerlijk genieten op het royale
terras. ‘Díe huiselijkheid, gastvrijheid en ontspannen sfeer zijn en
blijven kenmerkend voor Beek & Bos’, besluit Thijs van den Schoor.

Met kerst serveren we een kerstdiner met
uiteraard een goed glas wijn.
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