Heydeborg is een verpleeghuis en maakt deel
uit van HilverZorg, stichting voor ouderenzorg.
Tot HilverZorg behoren de woondienstencentra
De Boomberg, St. Carolus, De Egelantier en
Flat Kerkelanden, de verpleegunit van St. Joseph
en de verpleeghuizen De Stolpe, Heydeborg en
Zonnehoeve. We bieden thuiszorg via HilverZorg
Thuis.

Huiselijk wonen

• GOED OM TE WETEN •
Goed om te weten
Kwaliteit gewaarborgd
De Kwaliteitswet Zorginstellingen eist dat de kwaliteit
van de zorg systematisch wordt bewaakt, beheerd en
zonodig verbeterd. HilverZorg waarborgt de kwaliteit
van de bij haar aangesloten instellingen door de kwaliteitsnorm van het HKZ-systeem te hanteren. HKZ betekent Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector. In dit model zijn allerlei normen en richtlijnen
opgenomen waar zorginstellingen aan moeten voldoen
om, middels de certificerende organisatie KEMA, een
officieel certificaat te verwerven. Heydeborg beschikt
reeds over dit certificaat. Hierdoor bent u verzekerd van
een optimale kwaliteit van onze zorg en dienstverlening.

HEYDEBORG

Heeft u na het lezen nog vragen, dan staan wij u graag
te woord. Onze klantadviseurs geven informatie, advies,
voorlichting en zij bemiddelen voor u. Neemt u gerust
contact met ons op:
Klantcentrum HilverZorg
Telefoon: 035 - 626 04 77
Openingstijden: ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur
E-mail: klantcentrum@hilverzorg.nl

Heydeborg is het nieuwste verpleeghuis van HilverZorg. In mei 2010 namen de eerste klanten
er hun intrek. Het ligt aan de rand van Hilversum, op een unieke locatie in een bosrijk gebied,
omgeven door prachtige natuur. De omgeving heeft de sfeer van een park en nodigt uit tot een
heerlijke wandeling. Heydeborg biedt een moderne manier van beschermd wonen, die zoveel
mogelijk wordt afgestemd op de wensen van de bewoners. Deze vorm van beschermd wonen is
dé woonvorm van de toekomst.

Op werkdagen kunt u tussen 10.00 - 16.00 uur met én
zonder afspraak bij onze klantadviseurs terecht in:
Woondienstencentrum Flat Kerkelanden
Franciscusweg 137 te Hilversum.

De filosofie van Heydeborg: kleinschalig wonen
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Indicatie nodig
Om in Heydeborg te kunnen wonen heeft u een (verblijfs)indicatie nodig. U kunt bij ons terecht als u een
indicatie heeft voor een ZZP 5 en 7. Indicaties worden
afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Klantcentrum HilverZorg.

VERPLEEGHUIS

Klantcentrum HilverZorg

De filosofie van Heydeborg is die van het kleinschalig
wonen. Dat betekent dat het dagelijkse leven lijkt op
een thuissituatie, waarbij u uw eigen leefritme kunt
aanhouden. U leeft ‘zo gewoon mogelijk’ in een kleine
woongroep, waar u uw eigen voorzieningen heeft,
zoals een kamer en een badkamer. Er zijn ook enkele
gemeenschappelijke ruimtes. Er is een vast woonteam
en familie en vrienden zijn altijd van harte welkom. Wie
dat wil, kan een steentje bijdragen aan huishoudelijke
taken, al dan niet samen met anderen. Het doel is een
huiselijke, overzichtelijke omgeving te creëren, zodat u
zich thuis voelt in Heydeborg.

Wonen in Heydeborg

Heydeborg biedt ruimte aan 76 bewoners: dementerende
ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel

(NAH) in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Zij vinden in dit
moderne gebouw een veilige plek.
Het gebouw Heydeborg heeft een speels karakter. Het
bestaat uit drie vleugels met verschillende woonlagen,
variërend van één etage tot maximaal twee. Er zijn
hedendaagse voorzieningen, zoals vloerverwarming,
klimaatbeheersing en moderne alarmering.
Als bewoner van Heydeborg kunt u gebruik maken van
verschillende faciliteiten, zoals de welzijnsruimten en de
tuin. Op het terrein zijn twee fraai aangelegde, besloten
gemeenschappelijke tuinen. Heydeborg biedt u een
prettig verblijf in een prachtige omgeving.

Uw eigen appartement

U heeft als bewoner in Heydeborg een eigen zit/
slaapkamer en een badkamer met douche en toilet.
Douche en toilet zijn rolstoeltoegankelijk. De kamer
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• UW APPARTEMENT • ONZE MEDEWERKERS •
kunt u naar uw eigen smaak inrichten. U kunt zich hier
terugtrekken en uw familie of vrienden ontvangen. De
zit/slaapkamer heeft een oppervlakte van ongeveer
22 vierkante meter.

Stimulerende omgeving

Zes tot zeven bewoners vormen een woongroep die
samen met de medewerkers de dagelijkse gang van
zaken invult. Ieder heeft daarin een eigen inbreng.
Met uw medebewoners en de woonbegeleiders vormt
u als het ware één huishouden, waarmee u dagelijkse
bezigheden onderneemt. U kunt bijvoorbeeld samen
met de medewerkers de was doen, boodschappen
halen, eten koken of afwassen. Daarnaast worden er
zowel binnen- als buitenshuis activiteiten ondernomen.
Heydeborg stimuleert deelname aan deze activiteiten
en heeft aandacht voor uw wensen en beleving.
De woongroep beschikt over een zitkamer, een
televisieruimte en een woonkeuken.

Onze medewerkers
Het woonteam
Iedere woongroep heeft een vast woonteam. Een
woonteam bestaat uit verschillende, goed opgeleide
medewerkers die werken vanuit de integrale visie van
het kleinschalig wonen. Vanuit hun specifieke expertise
zorgen ze er samen voor dat bewoners kunnen wonen
in een huiselijke omgeving, die zoveel mogelijk lijkt op
thuis. Zo zijn er altijd vertrouwde gezichten die u in alles
bijstaan. U ontvangt de zorg die op uw persoonlijke
situatie, levensgeschiedenis, vragen en wensen is
afgestemd. Al onze medewerkers onderscheiden zich

door professionaliteit en passie voor hun vak. Het motto
is: zorgen met een glimlach. Dit geeft het wonen in
Heydeborg toegevoegde waarde.
Uw eigen begeleider
Als bewoner heeft u een klantcoördinator. Dit is een gediplomeerd verzorgende die alle zorg die u nodig heeft
coördineert. Zo kunt u of uw familie altijd bij dezelfde
persoon terecht. Van elke bewoner wordt een cliëntdossier aangelegd. Hierin bevindt zich het cliëntplan, waarin de belangrijkste afspraken op het gebied van zorg,
behandeling en begeleiding zijn vastgelegd.
Verschillende disciplines
Het woonteam wordt onder meer ondersteund door een
specialist ouderenzorg, een psycholoog, een geestelijk
verzorger, een fysiotherapeut en een muziektherapeut.
Deze professionals geven invulling aan de behandeling
van de bewoners van Heydeborg.

Het belang van de bewoner

HilverZorg is altijd in beweging en is voor innovatie in het
belang van de bewoner. Om de zorg voor u als bewoner
goed te laten verlopen, vindt er regelmatig afstemming
plaats tussen het woonteam en de diverse behandelaars.
De manager op de locatie is verantwoordelijk voor het
totale reilen en zeilen van de organisatie.

Familie, vrienden, vrijwilligers: meer dan welkom!

Uw familie en vrienden kunnen overdag en ‘s avonds
een belangrijke en actieve rol vervullen. Ook vrijwilligers
kunnen van onschatbare waarde zijn. In overleg met
het woonteam kunnen zij helpen bij het boodschappen

• EXTRA DIENSTEN • ACTIVITEITEN • FACILITEITEN •
doen, samen een wandeling maken, de krant voorlezen,
helpen bij het verzorgen van de maaltijd, persoonlijke
ondersteuning geven of samen genoeglijk aan tafel
zitten. Samen met ieders hulp kunnen we meer
persoonlijke aandacht geven en een gastvrij thuis zijn.

Extra diensten

Als u wilt kunt u zich tegen betaling abonneren op extra
diensten naar keuze: een wasabonnement, kleding merken of toiletartikelen afnemen. U overlegt hierover met
uw klantcoördinator.

Activiteiten

De woonbegeleiders van Heydeborg organiseren diverse
activiteiten. Het kan gaan om recreatieve activiteiten of
om werkaanbod. Uiteraard houden zij hierbij rekening
met ieders vraag en mogelijkheden.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger heeft tijd en aandacht voor uw
persoonlijk verhaal. Zij kan u bijstaan bij het verwerken
van verlies en het omgaan met zingevingvragen. Ook
voor familie kan de geestelijk verzorger gesprekspartner
zijn. Binnen Heydeborg worden kerkelijke vieringen
aangeboden.

Faciliteiten
De binnentuinen
Zomers is het heerlijk vertoeven op de terrassen in de
besloten binnentuinen.
De tuinen bieden verschillende sferen; ontspanning en
activiteit, licht en schaduw. In de ‘actieve’ tuin bevinden

zich een moes - en kruidentuin en een kas. De intentie is
om hier in de toekomst tuintherapie gegeven.
De omgeving
Heydeborg is te gast op het terrein van het Astmacentrum
Heideheuvel. Het Astmacentrum beschikt over fitness
ruimtes, een sporthal en een zwembad. In principe
kunnen de bewoners van Heydeborg hiervan in de
nabije toekomst gebruik maken. Op het terrein van
Heideheuvel kunt u altijd een mooie wandeling maken.

