Woonzorgcentrum
De Honinghoeve

De Honinghoeve
Modern, licht en gastvrij, dat is
typisch De Honinghoeve. Het
woonzorgcentrum werd in 2010
gebouwd en vormt een centraal punt
in de levendige wijk Neerbosch-Oost.
Bewoners die verpleeghuiszorg nodig
hebben, vinden er een warm thuis.
Maar ook mensen die nog zelfstandig
kunnen wonen en graag zorg om de
hoek hebben: De Honinghoeve heeft
enkele comfortabele inleunwoningen.
In totaal wonen op De Honinghoeve
zo’n 110 ouderen. Naast bewoners
en familie nodigen we ook senioren
uit de buurt uit deel te nemen aan
onze activiteiten of om een kop koffie
te komen drinken of een maaltijd te
nuttigen in de brasserie. Zo maken we
De Honinghoeve voor iedereen ‘zo
thuis als maar kan’.
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Uw zorgvraag
De Honinghoeve biedt vooral persoonsgerichte
zorg voor mensen met een somatische
zorgvraag of mensen met dementie die meer
zorg en aandacht nodig hebben dan thuiszorg
of mantelzorg hen kan bieden en daardoor niet
meer in staat zijn zelfstandig te wonen.

Drie vormen van zorg
De kleinschalige afdelingen zijn een huiselijke
en veilige plek voor mensen met een
somatische zorgvraag of dementie die 24 uur
per dag intensieve zorg en begeleiding nodig
hebben.
De zorgappartementen zijn met name geschikt
voor bewoners die lichamelijke problemen
hebben. De verpleeghuiszorg heeft hier het
karakter van thuiszorg en wordt op maat
verleend.
Bewoners van de inleunwoningen wonen
zelfstandig, krijgen thuiszorg en kunnen in
noodgevallen 24 uur per dag een beroep
doen op onze diensten. Bovendien kunnen
zij gebruikmaken van de voorzieningen en
faciliteiten binnen De Honinghoeve.
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Persoonsgerichte
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. Natuurlijk kunnen we u ondersteunen
bij het opstaan, aankleden, eten en drinken
en gebruik van uw medicijnen. We helpen u
structuur in uw dag aan te brengen en zorgen
- met name bij dementeringsproblemen - voor
een huiselijke, veilige sfeer waardoor u zich zo
goed mogelijk voelt.
Daarnaast helpen wij 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 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,
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.
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“Hoe uw passend
vervolg er precies
uitziet, is voor
iedereen anders.
Daarom gaan
we veel met u in
gesprek.”

De zorgprofessionals
Bij uw zorg en behandeling zijn verschillende
professionals betrokken. In de basis zijn dit
verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, de specialist ouderengeneeskunde
en de psycholoog. Als het nodig is, betrekken
we overige zorgverleners als fysiotherapeut,
logopedist, ergotherapeut of diëtist bij uw zorg.
Samen bespreken ze in het multidisciplinair
overleg uw zorg en behandeling zoals vastgelegd
in uw persoonlijke zorgleefplan.

Wonen
De Honinghoeve heeft verschillende soorten
woningen. De keuze hangt voor een groot deel
af van uw zorgvraag. Op de afdelingen van
kleinschalig wonen deelt u samen met 7 à 8
andere bewoners een huishouden. U heeft een
eigen slaapkamer met gedeeld sanitair op de
gang en een gemeenschappelijke woonkamer.
Hier wonen veelal mensen met een vorm van
dementie.
In de ‘toren’ van De Honinghoeve zijn
individuele appartementen. Hier heeft u een
eigen woonkamer met keukentje, een aparte
slaapkamer en eigen sanitair. Op elke verdieping
is een ontmoetingsruimte.
De 2 inleunwoningen liggen op de begane
grond van De Honinghoeve. Hier heeft u een
woonkamer met een ruime keuken, een aparte
slaapkamer en eigen sanitair. Eén van de
inleunwoningen heeft nog een extra kamer. De
inleunwoningen hebben een eigen tuin of terras.

De Honinghoeve | De Waalboog | 5

Wonen in de toekomst

Wist u dat...
De Waalboog zorgt voor
een zinvolle dagbesteding
en heel regelmatig leuke
activiteiten voor haar
bewoners en senioren
uit de wijk organiseert?
Een maandoverzicht is te
vinden op het welkomsbord,
het informatiebord op de
afdelingen, in de liften én op
onze website.

De Waalboog speelt in op de veranderende
woon- en zorgvraag van (toekomstige)
bewoners. De komende jaren verbeteren we
onze bestaande locaties. Voor De Honinghoeve
betekent dit dat alle huidige kamers van
kleinschalig wonen worden verbouwd tot
appartementen voorzien van eigen sanitair.
Er komen 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 ruimte voor beweging en een fijne
daginvulling. Met alles wat nodig is voor een zo
zelfstandig mogelijk leven in de buurt.

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.

“Samen met uw naasten bespreken we hoe

zij kunnen blijven participeren in uw leven.
We spreken af wat hun rol precies is.”
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Service, faciliteiten
en activiteiten
Bewoners van De Honinghoeve en
buurtbewoners kunnen gebruikmaken van
faciliteiten en diensten zoals de brasserie, een
klein winkeltje en de kapsalon. Ook is er een
fysiotherapiepraktijk en pedicure. Er is een
huismeester werkzaam op De Honinghoeve
waarbij u terecht kunt met vragen over
technische storingen etc.
Het woonzorgcentrum heeft een directe
doorgang naar de naastgelegen Parochiekerk de
Goede Herder. Het winkelcentrum de Notenhout
is op loopafstand. Wilt u graag wat verder van
huis in de wijk Neerbosch-Oost? Maak dan
gebruik 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.

Wij organiseren activiteiten die goed aansluiten
bij de sfeer van De Honinghoeve en de behoeften
van de bewoners. Dankzij de inzet van vrijwilligers
trekken we er regelmatig op uit. Voor sommige
activiteiten wordt de Waalboogbus ingezet.

Familie en mantelzorg
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. Samen met uw naasten bespreken we
hoe zij kunnen blijven participeren in uw leven.
We spreken af wat hun rol precies is, welke
zorgtaken zij op zich kunnen en willen nemen
en welke activiteiten ze met u ondernemen.
Tot slot: u en uw familie kunnen
De Waalboog ook volgen via Facebook
of een kijkje nemen op onze website,
www.waalboog.nl.

Wist u dat...
De Honinghoeve een 8,5 scoort op
Zorgkaart Nederland? Bezoekers
van Zorgkaart Nederland kunnen
een waardering achterlaten over hun
zorgaanbieder. Het helpt u en anderen
om een beter beeld te krijgen van
De Waalboog en andere organisaties.
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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 De Honinghoeve een prettig thuis voor u kan zijn? Vraag gerust een rondleiding aan!

Bezoekadres:

Postadres:

Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Stichting De Waalboog

Albanystraat 7

Locatie Woonzorgcentrum De Honinghoeve

6544 RA Nijmegen

Postbus 31071

Tel. (024) 322 8264

6503 CB Nijmegen
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