Verpleegafdeling; De Horizon
De verpleegafdeling is een
kleinschalige afdeling op de 1e
verdieping van de Gelderhorst en
heeft 13 kamers. Hier wonen Dove
ouderen met cognitieve problematiek
die zijn aangewezen op
verpleeghuiszorg.
Het geïntegreerde zorgteam biedt
zorg en begeleiding op een
belevingsgerichte wijze. De
medewerkers willen graag uw
levensverhaal, uw wensen en uw
gewoonten leren kennen, zodat zij
daar in de zorg en begeleiding
rekening mee kunnen houden. Ook
bij de communicatie gaan we uit van
wat u gewend bent. We maken
gebruik van gebaren(taal), foto’s,
pictogrammen en andere
communicatievormen.
Dagpatroon en maaltijden
Uw eigen leefritme bepaalt het
dagpatroon op de Horizon. Uw eigen
levensverhaal. Levensstijl, wensen en
behoeften blijven het uitgangspunt.

U wordt waar mogelijk betrokken
bij huishoudelijke activiteiten zoals
tafel dekken, afwassen en koffie
zetten. Daarnaast worden er
activiteiten georganiseerd, zowel op
de afdeling als daarbuiten. Drie keer
per dag wordt de maaltijd merendeel
gezamenlijk gebruikt in huiselijke
sfeer aan een gedekte tafel. Er wordt
een aantal keer per week samen met
gekookt op de Horizon.
Indeling en inrichting
U heeft uw eigen kamer met een
ruime badkamer met toilet, douche
en wastafel. Het basisinterieur (bed,
nachtkastje, stoel, tafel, linnenkast,
gordijnen, vloerbedekking, beddengoed en handdoeken) wordt verzorgd
door De Gelderhorst. U zorgt zelf voor
overig meubilair. Uw eigen spulletjes
kunt u meenemen in overleg met de
teamleider. Als u uw ervoor kiest uw
kamer zelf in te richten, dan zijn de
kosten daarvan voor uw eigen
rekening.
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Op de afdeling bevinden zich ook
twee eetkamers, een huiskamer en
een extra badkamer met een
hoog/laag verstelbaar bad. De hele
afdeling wordt iedere dag, ook in het
weekend, schoongemaakt.
De bedden worden wekelijks
verschoond, en uw was wordt 3x per
week door de linnenkamer opgehaald.
Het team
Op de Horizon zijn 24 uur per dag
verzorgenden aan het werk.
Daarnaast zijn de activiteitenbegeleiders, voedingsassistenten, de
teamleider zorg, de specialist
oudergeneeskunde, de psycholoog,
de maatschappelijk werkster en de
communicatiedeskundige betrokken
bij uw zorg en begeleiding. Waar
nodig kunnen therapeuten
ingeschakeld worden

Als u komt wonen op de Horizon,
wordt er samen met u en uw
wettelijke vertegenwoordiger een
leefplan gemaakt. Dit leefplan wordt
minimaal twee keer per jaar met u
geëvalueerd en met het hele team
besproken.
Indicaties en kosten
Om op de Horizon te wonen zijn de
volgende criteria van toepassing:
- U heeft een auditieve beperking;
- U heeft een CIZ indicatie voor
behandeling op
psychogeriatrische grondslag
- U kunt met of zonder BOPZ status
wonen op de Horizon
De opnamecommissie van De
Gelderhorst bepaalt vervolgens wie er
met welke urgentie opgenomen wordt
als aan bovenstaande criteria is
voldaan. Voor uw verblijf op de
Horizon betaalt u een eigen
bijdrage die door het CAK wordt
vastgesteld. Daarnaast betaalt u een
bijdrage aan de waskosten.

BOPZ
De Horizon is een open afdeling daar
geldt de Wet BOPZ. De wet BOPZ is
een wet die de rechten regelt van
vaak kwetsbare mensen die niet
vrijwillig in instellingen worden
opgenomen of niet zelf over hun
opname kunnen beslissen.

De Gelderhorst heeft haar eigen BOPZ
beleid, en heeft een aparte folder
hierover uitgegeven.
Voor meer informatie over de
verpleegunit kunt u contact
opnemen met:
Teamleider de Horizon
Gea Klaasse
De Gelderhorst
Willy Brandtlaan 40
6716 RK Ede
Telefoon
0318-698100
Fax
0318-698120
Teksttelefoon
0318-698130
E-mail: g.klaasse@gelderhorst.nl
Website: www.gelderhorst.nl
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