Woonzorgcentrum
St. Jozefklooster

St. Jozefklooster
Het is een grote stap, van thuis
wonen naar een verblijf in een
woonzorgcentrum. Wat scheelt het
dan als het centrum kleinschalig van
opzet is, er een gemoedelijke sfeer
heerst en iedereen elkaar kent. Zoals
bij St. Jozefklooster. Bovendien: het
monumentale pand is prachtig en
staat in een rustige, groene omgeving.
Ook als u na een ziekenhuisopname
tijdelijke opvang nodig heeft, vindt u er
een fijne plek om te herstellen. Samen
met u, mensen uit uw omgeving en
de vrijwilligers werken we er aan dat u
zich hier snel thuis voelt. Zo thuis als
maar kan.
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Uw zorgvraag
Het St. Jozefklooster is een passende locatie voor als u
niet langer zelfstandig in uw eigen woning kunt wonen.
Bijvoorbeeld omdat u meer hulp nodig heeft dan thuiszorg
of mantelzorg u kan bieden bij uw persoonlijke verzorging,
in het huishouden en bij het invulling geven aan uw dag.
Heeft u tijdelijke intensieve verzorging en begeleiding nodig
omdat u herstellende bent van bijvoorbeeld een operatie of
omdat uw mantelzorger even wat lucht nodig heeft? Ook
dán kunt u terecht bij het St. Jozefklooster. In een veilige en
rustige woonomgeving ondersteunen we u bij uw herstel
zodat u weer naar huis kunt, of eventueel een nieuwe
woonomgeving vindt in deze of een andere zorginstelling.

Wat bieden wij?
U kunt rekenen op ons toegewijde team, dat 24-uurs
langdurige verzorgingshuiszorg en verpleegkundige
hulp biedt. Heeft u een zorgindicatie voor kortdurende,
laagcomplexe 24-uurszorg tot (de wettelijk voorgeschreven)
vier weken? Ook dan kunt u bij St. Jozefklooster terecht voor
verzorging en begeleiding.

Rookvrij
Nederland werkt aan een rookvrije zorg. Ook bij De
Waalboog zetten we ons daar voor in. Want roken in een
zorginstelling past niet in een tijd waarin we op weg zijn
naar een rookvrije generatie. Daarom mag er vanaf 1 juli
2022 niet meer gerookt worden in onze locaties. Bewoners
kunnen dan alleen nog in speciale rookruimten buiten in
de tuin roken. Medewerkers mogen tijdens werktijd niet
meer op het terrein roken. Ook bezoek is het dan niet meer
toegestaan tijdens hun bezoek te roken.
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Uw hoofdbehandelaar:
de huisarts
Voor de bewoners van het St. Jozefklooster
geldt dat uw hoofdbehandelaar de huisarts is.
Als u uit Nijmegen komt, is dat in principe uw
eigen, vertrouwde huisarts; u kunt echter ook
overstappen naar de huisarts die veel bewoners
van St. Jozefklooster onder behandeling heeft,
waaronder de bewoners die niet uit Nijmegen
komen en daarom afscheid moeten nemen
van hun eigen huisarts.

Overige
zorgprofessionals
De dagelijkse zorg is in handen van een ervaren
team van zorgmedewerkers. Als het nodig is,
schakelen we de hulp in van specialistische
zorgverleners. Dit zijn bijvoorbeeld uw eigen
fysiotherapeut of die van De Waalboog, en
de ergotherapeut, psycholoog of specialist
ouderengeneeskunde van De Waalboog.

Zorg met een
passend vervolg
U heeft uw leven altijd ingevuld op een manier
die past bij wie u bent en bij uw situatie. Dat wilt
u vanzelfsprekend zoveel mogelijk blijven doen.
Wij helpen u graag om een passend vervolg te
geven aan uw leven, ondanks de ouderdom en
beperkingen waar u mee te maken heeft. Hoe
dat passende vervolg er precies uitziet, is voor
iedereen anders. Daarom gaan we veel met u in

4 | De Waalboog | St. Jozefklooster

gesprek over de dingen die u altijd graag deed,
wat u nog kunt en wilt, en hoe u kunt omgaan
met datgene wat u moet loslaten, omdat het
gewoon niet meer gaat. We kijken daarbij vooral
naar wat nog wél kan, al is dat soms met wat
aanpassingen. De afspraken over uw zorg,
privacy, dagbesteding op maat, sociale leven
en zingeving leggen we vast in uw persoonlijke
zorgleefplan. Zo thuis als maar kan, dat is wat
De Waalboog wil waarmaken. Samen met u, de
mensen om u heen en de vrijwilligers.

Familie en mantelzorg

Wonen

Uw partner, kinderen, familie en vrienden zijn
altijd welkom. We vinden het belangrijk dat ook
zíj zich thuis voelen bij ons en betrokken zijn
bij uw zorg. Ze zijn immers onderdeel van uw
sociale leven en weten als geen ander wie u
bent. In goed overleg spreken we af wat hun
aandeel precies is, welke zorgtaken zij op zich
kunnen en willen nemen en welke activiteiten
ze met u ondernemen.

In totaal wonen er zo’n 30 mensen in het
St. Jozefklooster. De woonzorgstudio’s zijn ruim
met zo’n 40 m2, met daarin een eigen keukenblokje en sanitair. Ook heeft u een prachtig zicht
op het park. Het St. Jozefklooster biedt passende
en warme zorg voor als u niet langer zelfstandig
in uw eigen woning kunt wonen. Bijvoorbeeld
omdat u meer hulp nodig heeft dan thuiszorg
of mantelzorg u kan bieden bij uw persoonlijke
verzorging, in het huishouden en bij het invulling
geven aan uw dag.
Heeft u tijdelijk intensieve verzorging en
begeleiding nodig omdat u herstellende bent van
bijvoorbeeld een operatie of omdat uw mantelzorger even wat ‘lucht’ nodig heeft? Ook dan
kunt u terecht bij het St. Jozefklooster. Volledig
ingerichte ‘topkamers’ zijn er voor wie een
tijdelijke oplossing zoekt. In een veilige en rustige
woonomgeving ondersteunen we u bij uw herstel
zodat u weer naar huis kunt of eventueel een
nieuwe woonomgeving.

Dagbehandeling
In aparte ruimten binnen het St. Jozefklooster bieden we dagbehandeling aan
ouderen met dementie die nog thuis wonen. Zij kunnen hier één of meerdere
dagdelen per week terecht. Heeft u door dementie steeds minder grip op uw
denken en doen? Of wordt de dagelijkse zorg te zwaar voor uw partner, kinderen
of andere mantelzorgers? Op de dagbehandeling brengen we structuur aan in uw
dag en bieden we behandeling op maat.
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Als uw situatie
achteruit gaat

De Waalboog huurt het
St. Jozefklooster tot medio
2022. Bewoners kunnen hier
tot die tijd blijven wonen.
Na die tijd heeft De Waalboog
nieuwe locaties in Nijmegen
gereed, waar wij onze zorg
en dienstverlening zullen
voortzetten. Ook zijn er
plannen om in de tuin van het
St. Jozefklooster een geheel
nieuwe woonzorglocatie te
ontwikkelen, die geheel is
afgestemd op hedendaagse
en toekomstige woon- en
zorgbehoeften van bewoners.
Wij informeren bewoners en
familie regelmatig over de
woonontwikkelingen.

St. Jozefklooster is een woonzorgcentrum.
De zorg is dan ook gericht op mensen met
lichte(re) fysieke beperkingen die nog niet te
maken hebben met toenemende dementie
(met een zorgindicatie voor ZZP4 of ZZP6).
Het kan zijn dat uw situatie in de loop der tijd
achteruitgaat. In dat geval helpen wij u om
binnen of buiten De Waalboog opnieuw een
woonomgeving te vinden.

Wonen in de toekomst
De Waalboog speelt in op de veranderende
woon- en zorgvraag van (toekomstige)
bewoners. De komende jaren gaan we aan de
slag met nieuwbouw op bestaande locaties en
komen er in verschillende Nijmeegse wijken
nieuwe, kleinere locaties bij. Mensen kunnen
daar in hun eigen wijk oud worden, met alle
(woon)voorzieningen in de buurt. De huidige
én de nieuwe locaties staan in het teken van
het thuisgevoel: ze bieden de bewoners een
vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving.
Zoveel mogelijk in een eigen appartement of
studio met volop ruimte voor beweging en een
fijne daginvulling. Met alles wat nodig is voor
een zo zelfstandig mogelijk leven in de buurt.

“De meeste bewoners kiezen bewust voor een verblijf
bij het St. Jozefklooster voor de kleinschaligheid, de
groene en sfeervolle omgeving die het oude klooster
uitstraalt.”
Mevrouw Van de Water, bewoonster
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Meer dan
500 vrijwilligers!
Bij de dagbesteding krijgen we veel hulp
van vrijwilligers. In totaal hebben we er
meer dan 500! Zij zorgen voor mooie
momenten, leuke extra’s en helpen ons
aan te sluiten bij het leven dat u leidde
vóór uw komst naar De Waalboog.
Zo geven ze veel kleur aan uw tijd bij
De Waalboog.

Service, faciliteiten
en activiteiten
Een smakelijke maaltijd is voor iedereen
belangrijk. Daarom bereiden we die met zorg en
aandacht. In de ontmoetingsruimte serveren we
de gezamenlijke warme maaltijd. Een gezellig
moment met fijne ontmoetingen. Eet u liever
op uw eigen kamer? Dat kan vanzelfsprekend
ook. In de ontvangstzaal kunt u terecht voor
gezamenlijke activiteiten, die goed aansluiten
bij de sfeer van het huis en bij de behoeften
van de bewoners. Op zondag wordt er na de
dienst gezamenlijk koffie gedronken. Gaat u er
graag op uit? Sluit dan aan bij de uitstapjes die
mogelijk worden gemaakt door de medewerkers
dagbesteding van De Waalboog.
In de kapel worden diensten gehouden, die ook
via een intern tv-systeem op uw eigen kamer te
volgen zijn. Andere faciliteiten en diensten binnen
St. Jozefklooster zijn de pedicure en de kapsalon.
Voor simpele boodschappen hoeft u niet de
deur uit: de SRV-wagen komt u bij ons langs.

U kunt ook gebruikmaken van de Toektoek,
een unieke voorziening. Dit is een elektrisch
wagentje dat door vrijwilligers bestuurd wordt.
Zij kunnen u brengen naar een adres in de wijk,
voor een bezoekje of een boodschap. Fijn om
mobiel te blijven. Dan is er nog de mooie en
grote tuin, waar we trots op zijn. Hier kunt u
fijn een wandelingetje maken of op een bankje
genieten van de natuur. Ook is er een terras
aan de achterzijde van het pand waar u lekker
kunt zitten.

Medebewoners
In het St. Jozefklooster woont u met zo’n 30
medebewoners. Hier treft u vooral bewoners
met een vergelijkbare zorgvraag. Ook komt
u bezoekers van de dagbehandeling tegen
in de gezamenlijke ruimten. Sommige
activiteiten organiseren we gezamenlijk voor
zowel bewoners als voor bezoekers van de
dagbehandeling.
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Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatiebrochure nog vragen, neem dan gerust contact op met de
afdeling Zorgbemiddeling van De Waalboog, tel. (024) 382 64 83, zorgbemiddeling@waalboog.nl.
Wilt u zelf ervaren of St. Jozefklooster een prettig thuis voor u kan zijn? Vraag gerust een rondleiding aan!

Bezoekadres:

Postadres:

Woonzorgcentrum St. Jozefklooster

Stichting De Waalboog

Kerkstraat 65

Locatie Woonzorgcentrum St. Jozefklooster

6543 KG Nijmegen

Postbus 31071

Tel. (024) 322 8264

6503 CB Nijmegen
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