Maarsheerd Stadskanaal

Wonen met zorg op maat

Deze brochure is bedoeld om u te informeren over het wonen in
Maarsheerd; er kan immers een tijd komen dat u niet meer in uw
huidige huis kunt of wilt blijven wonen.
In dit geval bieden wij u een aantal mogelijkheden over de
verschillende verblijfsvormen binnen onze organisatie. Ook vindt u
in deze brochure uitleg over welke zorg wij u kunnen bieden.
Maarsheerd is een verzorgingshuis met ruime appartementen waar
bewoners met een zorgindicatie kunnen wonen, ook echtparen
waarvan één van beide zorg nodig heeft kunnen bij ons wonen.
Wij bieden zorg voor verschillende zorgzwaartes, zo bieden wij
psychogeriatrische zorg, somatische zorg, verpleeghuiszorg en
eerstelijnsverblijf. Daarnaast wordt er ook dagbesteding en thuiszorg
geboden.
Naast het intern wonen in Maarsheerd kunt u ook als zelfstandig
huurder wonen in de aangrenzende complexen 'Maarshof' en
'Maarsbrug'. Lees voor meer informatie hierover in de brochure
'Maarshof' en 'Maarsbrug'.
De ligging van Maarsheerd is voor veel ouderen ideaal; in een
rustige wijk maar toch op een steenworp afstand van het gezellige
centrum van Stadskanaal. Met name in de zomer is er op en langs
het 'Stadskanaal' veel bedrijvigheid vanwege de plezierjachten die er
doorheen varen. Voorzieningen als openbaar vervoer, winkels,
theater en dergelijke zijn ook voor de minder valide bewoners
uitstekend bereikbaar.
Maarsheerd is een modern verzorgingshuis en beschikt naast de
ruime appartementen over een prachtig restaurant en ontmoetingsruimte. Daarnaast is er een winkeltje, een kapsalon en worden er veel
activiteiten georganiseerd. Door de combinatie van wonen, zorg en
welzijn kan BCM de bewoners de juiste zorg en faciliteiten bieden.

Wonen is meer... dan alleen een dak boven uw hoofd!

Indeling zorgappartementen in Maarsheerd

Meer informatie over de aangrenzende complexen 'Maarshof' en 'Maarsbrug'
vindt u in de brochure 'Maarshof' en 'Maarsbrug'.

Binnen de muren van Maarsheerd
In Maarsheerd woont u in een ruim appartement waarbij de zorg op uw
indicatie wordt afgestemd. Zodra uw aanvraag en indicatie zijn ontvangen
wordt er contact met u opgenomen voor een eerste kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt uw
zorgvraag besproken en krijgt u een
rondleiding door Maarsheerd.
De toewijzing van een appartement
geschiedt op basis van urgentie en
beschikbaarheid. De actuele
wachtlijsten voor de appartementen
kunt u vinden op onze website.
Naast de reguliere appartementen
beschikt Maarsheerd over drie
appartementen voor kortdurende
crisisopvang. Deze appartementen
zijn nagenoeg altijd beschikbaar.

Alle appartementen zijn voorzien
van alarmering en brandmeldinstallatie.
Ook is er in elk appartement een
aansluiting voor tv, telefoon en
internet. Daarnaast zijn de
appartementen voorzien van een
keukenblok met magnetron en
koelkast. De ruime badkamers zijn
voorzien van douchestoeltjes,
armsteunen en verhoogd toilet en
daardoor goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

U bent vrij om uw appartement
naar eigen smaak in te richten, wel
willen we u adviseren om te kiezen
voor een harde vloer in verband
met het gemakkelijker verplaatsen
van een rollator, rolstoel en
tilliften.
Iedere afdeling is voorzien van een
huiskamer waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden en
waar u dagelijks in contact kunt
komen met uw naaste buren.

Het dagelijkse leven in Maarsheerd
We vinden het belangrijk dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten
op de manier zoals u gewend bent. Wilt u ontbijten, koffie drinken en eten
op uw eigen kamer dan is dit geen enkel probleem. Maar bent u juist op
zoek naar meer gezelligheid en structuur in uw leven dan bieden wij tal van
mogelijkheden.
Op de afdeling beginnen we elke
ochtend met een inloop ontbijt
waar u keuze heeft uit verschillende soorten brood, beleg en zuivel.
Gedurende de dag zijn er gezamenlijke koffie en thee momenten en
worden er verschillende activiteiten
aangeboden. U kunt hierbij denken
aan bingo, spelletjesmiddag,
kegelen, jeu de boules, bloemschikken, filmavond en muzikale

optredens. Af en toe wordt er ook
een gezellig uitje buitenshuis
georganiseerd.
De warme maaltijd wordt dagelijks
tussen de middag of aan het begin
van de avond geserveerd in het
gezellige restaurant geserveerd.
Mocht u liever eten op de huiskamer of in uw eigen appartement
dan kan dat uiteraard ook.

We vinden het belangrijk dat u fit
en gezond blijft en daarom wordt
er twee keer per week gymnastiek
in groepsverband aangeboden. De
rest van de week proberen we ook
individueel onze bewoners te laten
bewegen door bijvoorbeeld te
wandelen en te fietsen op een duofiets.
Daarnaast kunt u ook uw verjaardag of een ander feestelijk moment
samen met uw familie en vrienden
bij ons vieren in het restaurant of in
de ruimte 't Heerdtje.

Zorgverlening
Als u in een verzorgingshuis gaat wonen heeft u een WLZ-indicatie nodig, deze
wordt geïndiceerd door het CIZ. Voor andere zorgvragen zoals huis-houdelijke
hulp of thuiszorg zijn andere indicaties nodig waar wij u graag over informeren,
hiervoor kunt u contact opnemen met de centrale intaker.
Afdeling Somatiek
Somatische zorg wordt gegeven op de
afdelingen Korenbloem en Klavertje
4, gelegen op de 3e en 4e verdieping
van Maarsheerd. De zorg op deze
afdeling is gericht op ouderen met
een lichamelijke beperking ten
gevolge van ouderdom en/of
somatische aandoeningen zoals
bijvoorbeeld; ziekte van Parkinson,
COPD, Reuma etc. Op deze afdeling
worden de activiteiten afgestemd op

verdieping. De afdeling PG is gericht
op het verzorgen en begeleiden van
ouderen met de ziekte Alzheimer of
een andere vorm van dementie.
Onze PG-afdeling biedt een woonleefklimaat
waarin mensen zich veilig
de mogelijkheden van de individuele
en
vertrouwd
voelen. Veilig, omdat
bewoner. Daarnaast beschikt de
het
een
beschermde
afdeling is.
afdeling over een aantal kamers voor
Vertrouwd,
omdat
we
bijvoorbeeld
ELV (Eerstelijnsverblijf). ELV is voor
in de huiskamers een huiselijke sfeer
bewoners die vanwege medische
noodzaak kortdurend moeten worden creëren. Bovendien organiseren onze
activiteiten-begeleiders elke dag
opgenomen in een zorginstelling.
activiteiten en zorgen ze op die wijze
Afdeling Psychogeriatrische zorg (PG) voor dagritme en structuur in het
leven van de bewoners. We streven
PG-zorg wordt binnen Maarsheerd
ernaar om onze bewoners een zo
gegeven op de afdelingen Madelief
en Anemoon, gelegen op de 1e en 2e plezierig mogelijke dag te bezorgen.

Restaurant Maarsheerd
Maarsheerd beschikt over een prachtig modern en gastvrij restaurant,
een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud.
Het restaurant is ontworpen vanuit
de gedachte om een plek te
creëren waar de bewoners elkaar
dagelijks kunnen ontmoeten voor
de warme maaltijd, koffie drinken
of bij een activiteit. Naast het
dagelijkse menu van de kok biedt
het restaurant ook tal van andere
producten zoals verschillende
menu's, belegde broodjes, snacks,
sorbets en een lekker drankje. Als
bewoner heeft u binnen BCM geen
contant geld nodig maar u kunt u
uw aankopen in het restaurant

betalen via een bewonerspas. Aan
het eind van de maand ontvangt u
een factuur en wordt het bedrag
via een automatische incasso
afgeschreven.
Niet alleen de bewoners kunnen
gebruik maken van het restaurant
maar ook bezoekers van buitenaf
zijn welkom in het restaurant.
Gezellig samen met familie een
drankje doen in het restaurant of
de mensen die in de omliggende
wijk wonen ontmoeten bij een

activiteit. Het restaurant zorgt voor
een levendige sfeer in Maarsheerd
en BCM hoopt op deze manier haar
steentje bij te dragen aan het
tegengaan van vereenzaming onder
ouderen.

Vrijwilligers
BCM werkt veel met vrijwilligers, zij vormen een niet meer weg te denken
groep binnen onze organisatie. Vrijwilligers geven het leven in en rond een
verzorgingshuis net een beetje meer kleur!
Onze vrijwilligers kunt u tegenkomen
in de huiskamer, in het restaurant,
bij spelletjes- en creatieve doemiddagen en eventueel als
individuele begeleiding. Een
vrijwilliger werkt altijd met een
beroepskracht op de achtergrond.
Familie doet er toe!
BCM is van mening dat de familie
van onze bewoners een belangrijke
schakel zijn in goede zorgverlening.
Jaarlijks worden er familieavonden

georganiseerd en proberen wij u via
een nieuwsbrief regelmatig op de
hoogte te houden van bijzonderheden op de afdelingen.
Wij vinden het plezierig wanneer u
meedenkt waardoor wij nog betere
zorg kunnen verlenen; immers
participatie is de nieuwe slogan!
Bewonersbespreking
Iedere zes maanden vindt overleg
plaats over de cliënten in het
multidisciplinair bewonersoverleg.

In dit overleg staat de zorgvraag van
de cliënt centraal. Bij dit overleg is
de casemanager, afdelingshoofd,
activiteitenbegeleider en de
contactverzorgende aanwezig.
De familie is welkom bij deze
besprekingen; wel graag op afspraak.
Zorgplan
BCM werkt met een elektronisch
cliëntendossier, hierin staat het
zorgplan en de cliëntgegevens
vermeld. Zowel de cliënt alsook de
1e contactpersoon hebben digitaal
toegang tot het dossier. Zo heeft u
altijd inzicht over de gegevens die
over uw zorg worden gerapporteerd.

Winkel
Maarsheerd beschikt over een
winkeltje in de centrale hal waar u
terecht kunt voor uw dagelijkse
boodschappen en producten zoals
wenskaartjes, bloemetjes,
chocolaatjes etc. Daarnaast is er ook
een boodschappendienst. Wilt u
producten die niet in het winkeltje
verkocht worden dan kan een
medewerker voor u boodschappen
halen en bij uw appartement komen
bezorgen. Hiervoor vragen wij een
kleine vergoeding. In de winkel kunt
u betalen met de bewonerspas.
Kapsalon
In de centrale hal van Maarsheerd is
een kapsalon gevestigd. Bij 'De
Kapstee' kunt u terecht voor onder

andere knippen, permanent, kleuren,
föhnen en wassen watergolf. Ook
komt de herenkapper geregeld langs.
Voor de openingstijden en om een
afspraak te maken kunt u terecht bij
de receptie.
Wasserij
In Maarsheerd kunt u uw kleding
tegen een vast maandtarief laten
wassen. Het wassen van de kleding
wordt uitbesteed aan een extern
bedrijf. Al uw kledingstukken worden
tegen betaling voorzien van een label.
Administratie, Post, TV en Internet
Indien u dit wenst kunt u begeleiding
krijgen met financiële en administratieve zaken, hiervoor wordt een
extern bedrijf ingeschakeld.

De post wordt van dinsdag t/m
zaterdag bij u bezorgd.
Bij BCM is een collectief contract
afgesloten voor het ontvangen van
kabeltelevisie. Wilt u gebruik maken
van internet of meer zenders voor
uw tv, dan dient u hiervoor zelf een
aanvullend pakket af te sluiten bij
dezelfde provider als BCM.
Technische zaken
Kleine reparaties in uw appartement
of het vervangen van lampen kunt u
doorgeven aan de receptie. Reparaties aan apparatuur die u zelf heeft
aangeschaft, zijn voor uw rekening.
Schoonmaak
Uw appartement wordt één keer per
week schoon gemaakt.

Geestelijke verzorging
BCM is een instelling met een
christelijke grondslag. Cliënten van
alle gezindten zijn welkom bij BCM.
Onze geestelijk verzorger is voor u
beschikbaar voor uw levensvragen of
gewoon een praatje.
Uw privacy en de
klachtencommissie
U hebt als bewoner recht op
naleving van de privacywetgeving.
Met uw persoonlijke gegevens die
wij vastleggen wordt zorgvuldig
omgegaan.
Mocht u desondanks over onze zorg
en dienstverlening niet tevreden zijn,
dan kunt u dit bespreken met de
vertrouwenspersoon binnen onze
organisatie of u kunt een

klachtenformulier invullen.
Daarnaast heeft BCM een externe
onafhankelijke klachtencommissie
aangesteld. De werking van deze
klachtencommissie is vastgesteld in
het klachtenreglement.
Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de
belangen van onze bewoners. De
raad overlegt regelmatig met de
directie en denkt mee over
onderwerpen die voor bewoners
belangrijk zijn.

Tot slot
Met deze brochure hebben wij u een
zo goed mogelijk beeld willen geven
van het wonen in Maarsheerd.
Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen via (0599)
568 800 of even langskomen.
De contactgegevens staan op de
achterzijde van deze brochure.

CHRISTELIJKE STICHTING BCM
ZORG EN DIENSTVERLENING

Locatie Maarsheerd
Maarsdreef 1, 9501 AM Stadskanaal
(0599) 568 800
Locatie Beukenhof
Beukenhof 1, 9581 DH Musselkanaal
(0599) 568 800
Kantoor
Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal
(0599) 568 800
info@woonzorgbcm.nl
www.woonzorgbcm.nl

