STICHTING
VUGHTERSTEDE
Een kennismaking

Vughterstede voorgesteld
Stichting Vughterstede heeft twee woonzorgcentra
in Vught: Woonzorgcentrum Theresia en Huize
Elisabeth.

Stichting Vughterstede exploiteert twee woonzorgcentra:
Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth.
Naast verzorging en verpleging,
verleent zij ook extramurale diensten, zoals
maaltijdvoorziening, alarmering en thuiszorg
.

Zorg

Vughterstede biedt een sfeervolle woon- en
leefomgeving, waar de bewoner zich thuis moet
kunnen voelen. Daarom spelen naast wonen, zorg
en diensten ook het welzijn een belangrijke rol.
Door 375 medewerkers en vele vrijwilligers wordt
zorg geboden aan ongeveer 400 bewoners van de
verpleegappartementen,aanleunwoningen en verzorgingsappartementen.
Ook biedt Vughterstede zorg- en dienstverlening
aan inwoners van Vught, zoals thuiszorg,
huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en sociale
alarmering.
Wonen
De twee locaties van Vughterstede liggen verspreid
in de kern Vught. Woonzorgcentrum Theresia ligt in
een jonge wijk, Huize Elisabeth ligt in het centrum.
Elk huis heeft haar eigen sfeer en mogelijkheden.
Maar in welk huis u ook woont: u vindt er altijd een
nieuw ‘thuis’ waar u prettig zult verblijven.
De huizen van Vughterstede beschikken over
verschillende voorzieningen, die het verblijf
gemakkelijker en aangenamer maken. Zo is er een
kapsalon, een winkel, internetcafé en beschikken
de twee huizen over mooi aangelegde tuinen.
Uw appartement is uw woning met een eigen
sleutel en postadres. U kunt het naar eigen smaak
inrichten met uw eigen spullen. U kunt er uw
gasten ontvangen en onder voorwaarden is het
zelfs mogelijk om uw huisdier te houden. Kortom,
wonen bij Vughterstede is aangenaam wonen.
Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth
hebben beide verpleegunits waar voornamelijk
bewoners wonen met een psychogeriatrische
indicatie.
Kijk voor meer informatie (inclusief onze flyers) over
de huizen en producten van Vughterstede op onze
website: www.vughterstede.nl

0917RB

Soms kan het zijn dat u meer hulp en zorg nodig
heeft dan in uw eigen vertrouwde omgeving
gegeven kan worden. Wanneer u door ouderdom
of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen kan, op
basis van een indicatie, verhuizing naar een
verzorgingshuis een oplossing zijn.
Verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd als het
geheugen en daarmee vaak ook het lichamelijk
functioneren, sterk achteruit gaan.
De verpleegunits van Woonzorgcentrum Theresia
en Huize Elisabeth bieden deze verpleeghuiszorg.
Een team van professionele verzorgenden,
verpleegkundigen,
andere medewerkers
en
vrijwilligers zorgt voor u. Afhankelijk van uw eigen
wensen, behoeften en uw mogelijkheden
ondersteunen zij u bij uw dagelijks functioneren,
bieden een luisterend oor en staan zij u bij met
raad en daad.
Welzijn
Welzijn, het zich wel bevinden, speelt
een
belangrijke rol in het zich thuis voelen en op een
zinvolle en prettige manier bezig zijn. Vughterstede
staat dan ook bol van de activiteiten.
Dagelijks worden in de huizen diverse activiteiten
georganiseerd door de activiteitenbegeleiding. U
kunt hier vrijblijvend aan deelnemen. Bingo,
schilderen, koffie drinken, leuke uitstapjes,
spelkaartmiddag, internetcafé maar ook optredens
door artiesten en themafeesten zijn voorbeelden
van de gezellige gebeurtenissen in de huizen.
Een aantal keren per jaar wordt Vughterstede
bezocht
door
een
schoenenspeciaalzaak,
modehuizen en een leverancier van ondermode.
De medewerkers van de dagbegeleiding richten
zich op een zinvolle daginvulling en dagstructuur
voor bewoners met psychogeriatrische problemen.
Vughterstede is ook trots op haar keuken. Dagelijks
presenteren de koks en hun medewerkers u weer
een smakelijke versbereide maaltijd. U kunt deze
gebruiken in het restaurant of in uw appartement.

Vughterstede heeft meer te bieden

Ondersteuning mantelzorgers

Wie wil niet zo lang mogelijk zelfstandig thuis
blijven wonen ? Maar helaas gooit de gezondheid
roet in het eten en gaan de dagelijkse dingen niet
meer zo vanzelf. Het doen van huishoudelijk werk,
het zichzelf verzorgen en een warme maaltijd
bereiden, het zijn voorbeelden van handelingen
waarbij hulp nodig kan zijn. Vughterstede biedt in
die situatie uitkomst.

Bent u mantelzorger en wilt u worden ontlast of
heeft u als zorgvrager behoefte aan gezelschap ?
Dan kunt u contact opnemen met Mantelzorgplaza.
Telefoon: (073) 656 5350, bereikbaar van maandag
tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur.
Mailen kan ook: info@mantelzorgplaza.nl
Zie ook: www.mantelzorgplaza.nl

Naast verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg kunt u
bij Vughterstede terecht voor de volgende diensten.
Maaltijdvoorziening
Wanneer u zelf niet in staat bent om een warme
maaltijd te verzorgen kunt u gebruik maken van
tafeltje-dekje. U kunt kiezen uit warme of koelverse
maaltijden, die dagelijks vers bereid worden in de
keuken van Vughterstede. Uiteraard wordt de
maaltijd bij u thuis gebracht.
Alarmering
Om u thuis veilig te voelen kunt u gebruik maken
van een alarmeringstoestel met halszender. In
geval van nood bent u, met een simpele druk op de
knop, verzekerd van hulp.
Huishoudelijke hulp / Wmo
Op professionele wijze wordt u thuis geholpen met
het huishouden als u zelf niet of onvoldoende in
staat bent om huishoudelijke taken te verrichten.
Denkt u daarbij aan schoonmaken, wassen,
strijken, bedden verschonen en stofzuigen.
Thuiszorg:
Verzorging, verpleging en begeleiding
Bij persoonlijke verzorging wordt u geholpen bij
bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, douchen, eten
en drinken.
Bij herstel van ziekte wordt verpleegkundige hulp
geboden, zoals wondverzorging, stomaverzorging
en het toedienen van medicijnen.
In situaties waarin u bijvoorbeeld de grip op uw
dagelijkse bezigheden niet meer geheel in eigen
hand heeft of wanneer u zich eenzaam voelt, wordt
u daarin begeleid en ondersteund.
Tijdelijke verblijf
Als u tijdelijk niet thuis kunt blijven omdat u extra
zorg nodig heeft (zoals na een ziekenhuisopname),
kunt u maximaal zes weken verblijven in Huize
Elisabeth. Verzorgenden en verpleegkundigen
bieden u de zorg en hulp die u nodig heeft om te
herstellen.

Vrijwilligerswerk met voldoening
Vughterstede kan niet functioneren zonder haar
personeel, maar zeer zeker ook niet zonder de vele
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zij bieden
ondersteuning bij onder meer de recreatieve
activiteiten voor bewoners, de maaltijdverzorging
en bij het (extern) rondbrengen van warme
maaltijden (tafeltje-dekje).
Zoekt u een leuke en nuttige besteding van uw vrije
tijd, dan is de kans groot dat u zich bij
Vughterstede thuis voelt.

Werken en leren
Werken in de zorg is werken met mensen. Als je
kiest voor dit boeiende vak, kiest Vughterstede
voor jou. Vughterstede biedt de mogelijkheid om te
werken in de zorg en een opleiding te volgen.
Zowel schoolverlaters, herintreders en anderen die
in de zorg willen werken, zijn welkom.
Neem voor meer informatie contact op met de
opleidingscoördinator of de dienst P.O.& O.
T: (073) 658 11 99
E: opleidingen@vughterstede.nl
E: dienstpz@vughterstede.nl

Klantenservice Vughterstede
Wanneer u een beroep wilt doen op thuiszorg of
wilt gaan wonen in een verzorgingshuis, heeft u te
maken met regels en procedures. Om het voor u zo
eenvoudig mogelijk te maken, kunt u met uw
vragen en aanmeldingen met betrekking tot ons
pakket van zorg en diensten terecht bij de
Klantenservice van Stichting Vughterstede.
Stichting Vughterstede
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught
T: (073) 658 11 99
F: (073) 658 11 00
E: algemeen@vughterstede.nl
I : www.vughterstede.nl
Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught
T: (073) 658 11 99
F: (073) 658 11 00
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Klantenservice Vughterstede
Telefonische bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
T: (073) 658 11 77
E: Klantenservice@vughterstede.nl
Huize Elisabeth
Sint Elisabethstr. 2
5261 VM Vught
T. (073) 658 33 99
F. (073) 658 33 67

