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Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum

In Joachim en Anna wordt topzorg geleverd aan de meest kwetsbare ouderen
en chronisch zieken met complexe problematiek. Het betreft cliënten met:
• een complexe psychogeriatrische zorgvraag al dan niet in combinatie met
psychiatrische problemen
• dementie op jonge leeftijd
• gerontopsychiatrische zorgvragen; combinatie van somatische en psychiatrische problemen
• een palliatief terminale zorgvraag in Hospice de Linde
Joachim en Anna streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van zorg
aan cliënten en legt hierin verbinding tussen onderzoek, opleiding en praktijk.
Met het toepassen van de meest recente kennis in de praktijk door deskundige
professionals, waarbij de zorgvraag van de cliënt uitgangspunt is, streeft De
Waalboog naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Expertteams
Op ieder specialisme is een multidisciplinair expertteam actief. Zij hebben,
door jarenlange ervaring, specialistische expertise opgebouwd. Expertise die
bijdraagt aan het beantwoorden van complexe zorgvragen en behoeften van
cliënten. Expertteams delen zoveel mogelijk hun expertise met professionals
op andere locaties van De Waalboog en bieden consultatie aan externe professionals in bijvoorbeeld de eerste lijn. Daarnaast hebben de expertteams een
belangrijke rol in de samenwerking met onze netwerk- en kennispartners in de
regio, maar ook landelijk zoals:
•
•
•
•
•
•

100 netwerk
UKON: Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg
Nijmegen
Topcare (Gerontopsychiatrie)
Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP)
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd

Specialismen
Complexe psychogeriatrische zorg
De Waalboog is in de regio een bekende aanbieder van zorg voor mensen met
dementie. In Joachim en Anna wordt complexe
psychogeriatrische zorg geboden in combinatie met zinvolle dagbesteding
en een passend woonleefklimaat. De Waalboog en Pro Persona (GGZ) zijn
inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan om gespecialiseerde zorg en
behandeling te bieden voor mensen met dementie en complexe gedragsproblemen, waarbij de deskundigheid van beide instellingen wordt ingezet.

Jonge mensen met dementie
De gespecialiseerde zorg en behandeling voor jonge mensen met dementie (45
tot 65 jaar) wordt geboden in vier kleinschalige woningen met ieder een eigen
leefsfeer die past bij de wensen en behoeften van de cliënten. Iedere woning
heeft een gespecialiseerd aanbod van zorg, begeleiding, behandeling en dagbesteding passend bij de leefsfeer. De client verblijft daardoor in een omgeving,
die zo goed mogelijk past bij zijn (complexe) zorgvraag. Familie, vrienden,
partner en/of kinderen spelen een belangrijke rol en worden actief uitgenodigd
betrokken te blijven bij de zorg en behandeling van de cliënt.
Daarnaast biedt De Waalboog dagbehandeling aan cliënten die thuis wonen op
De Boog.
De Waalboog is in het bezit van het keurmerk jong dementerenden. Het keurmerk laat zien dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten is
gewaarborgd en dat voldaan wordt aan de landelijke kwaliteitsnormen.

Gerontopsychiatrie
Afdeling Magnolia biedt een combinatie van specialistische zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en een passend woonklimaat voor mensen met een
gerontopsychiatrische zorgvraag. Doordat de psychiatrische en somatische
zorgvragen elkaar wederzijds beïnvloeden, hebben cliënten een complexe zorgvraag die vraagt om een specialistische benadering. Cliënten hebben vaak nog

vele mogelijkheden om hun eigen leven in te richten.
De Waalboog is met het specialisme gerontopsychiatrie aangesloten bij Stichting Topcare en heeft in 2014 het predicaat Topcare
erkend verkregen.

Hospice De Linde
In Hospice De Linde biedt een gespecialiseerd multidisciplinair
team zorg in de laatste levensfase van de cliënt zodat deze zo
leefbaar en waardig mogelijk kan verlopen. Het multidisciplinaire
team heeft aandacht voor zowel lichamelijke, als geestelijke, sociale en spirituele wensen. Er wordt gewerkt volgens de landelijke
richtlijnen voor palliatieve zorg, waarbij in de laatste levensdagen
gebruik wordt gemaakt van het ‘zorgpad stervensfase’. Dit is een
kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld om de zorg gedurende de
stervensfase zorgvuldig af te stemmen op de behoefte van de cliënt
en zijn naaste(n). Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg,
de samenwerking tussen zorgverleners en de communicatie met
de cliënt en diens naasten, te optimaliseren.
Vragen en informatie:
Zorgbemiddeling
Telefoon:
024 - 382 64 83
E-mail:
zorgbemiddeling@waalboog.nl
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