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Zorgcentrum
St. Franciscus
Groot in gemoedelijkheid en gastvrijheid
Zorgcentrum St. Franciscus biedt de inwoners van Gilze en omgeving vele
faciliteiten en diensten die de kwaliteit van leven van de ouder wordende mens
hoog houdt. Daarbij staat gemoedelijkheid en gastvrijheid hoog in het vaandel.
Voor ons is het belangrijk dat de individuele behoeften van de cliënt centraal
staan. St. Franciscus heeft hiervoor een pakket samengesteld met dienstverlenende producten die een bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden.

Thuis wonen met zorg
Verzorging en verpleging thuis
Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven
wonen in uw vertrouwde omgeving. Daarom biedt St. Franciscus naast
langdurige zorg in het verzorgings- en verpleeghuis ook verzorging en
verpleging bij u thuis, in heel Gilze en omgeving.
Bent u (tijdelijk) niet in staat om uzelf te verzorgen? En kunnen uw familieleden of buren u niet voldoende helpen? Dan staan onze medewerkers tot
uw beschikking bij het ondersteunen of het overnemen van activiteiten op
het gebied van persoonlijke verzorging. U kunt hierbij denken aan; helpen
bij het wassen, aan- en uitkleden, toiletgang, aan- en uittrekken van steunkousen en medicatie aanreiken.
U kunt ook tijdelijk verpleging krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Onze deskundige medewerkers kunnen u bijvoorbeeld helpen met
wondverzorging en/of stomaverzorging, zwachtelen, katheteriseren en
toedienen van medicatie.
Na de indicatiestelling door onze wijkverpleegkundige wordt een persoonlijk
zorgleefplan met u opgesteld, waarbij het werken naar zelfredzaamheid het
uitgangspunt is. We werken met een klein team, waardoor u dus vaak wordt
geholpen door dezelfde medewerker, die uw persoonlijke situatie kent.

Dagverzorging
Bij de dagverzorging van St. Franciscus kunt u onder deskundige begeleiding meedoen aan een gevarieerd programma van sociale en creatieve
activiteiten zoals de krant lezen, koffie drinken, muziek luisteren, bewegen,
een spel spelen en zingen. Tussen de middag serveren we een warme
maaltijd. Dagverzorging helpt u om uw mobiliteit te behouden en draagt
ertoe bij dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.
De Dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen die
vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alle dag of het
begrijpen van anderen. Daarnaast wordt uw mantelzorger ontlast door uw
deelname aan de Dagverzorging, waardoor langer thuis blijven wonen in
uw vertrouwde omgeving kan worden gewaarborgd.

Maaltijdvoorziening
Goed en gezond eten is voor ieder mens belangrijk. Gaat koken moeilijk,
is boodschappen doen te zwaar of kunt u tijdelijk niet voor uzelf zorgen?
In al die gevallen biedt de maaltijdvoorziening van St. Franciscus uitkomst!
Onze maaltijden worden dagelijks in onze eigen professionele keuken vers
bereid door vakbekwame koks. U kunt ervoor kiezen de verse maaltijd
dagelijks (5 dagen per week) in een warmhoudkoffer bij u thuis te laten
bezorgen of gezellig samen met anderen te eten in ons restaurant ‘de
Vertoeverij’.

Activiteiten in St. Franciscus
Als u het prettig vindt om mensen te ontmoeten en contacten te leggen,
kunt u deelnemen aan diverse activiteiten die door St. Franciscus georganiseerd worden. Het activiteitenprogramma is zeer divers: zo kunt u bijvoorbeeld naar een modeshow, filmavond of muziekmiddag. Ook bent u altijd
welkom voor een kopje koffie of thee in ons restaurant ‘de Vertoeverij’.
Voor meer informatie over deelname aan het activiteitenprogramma kunt u
terecht bij de receptie van Zorgcentrum St. Franciscus.
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Sociale alarmering
Uw eigen huis is de meest vertrouwde plek die er is, waar u graag wilt
blijven wonen. Daarom wilt u ook dat het er veilig is en dat er direct hulp
voor u klaarstaat als het nodig is. Met sociale alarmering van St. Franciscus
heeft u, 24 uur per dag, zeven dagen per week, vanaf elke plek in huis
met één druk op de knop contact met een professionele medewerker van
St. Franciscus. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of onwel bent geworden.
Wij sturen direct iemand naar u toe om te helpen. Voor informatie over de
kosten kunt u contact opnemen met ons zorgcentrum.

Wonen bij Zorgcentrum St. Franciscus
Ook wanneer zelfstandig wonen tijdelijk of permanent niet meer mogelijk is
kunt u terecht bij St. Franciscus. Wij bieden verschillende woonoplossingen,
waarbij de keuze afhangt van uw persoonlijke situatie. In alle woonvormen
streven wij naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor onze cliënten.

Verzorgings- en verpleeghuis
Opname in het verzorgingshuis of het verpleeghuis van St. Franciscus vindt
plaats als u hiervoor een CIZ-indicatie heeft. In ons zorgcentrum krijgt u
zorg op maat geboden. De verzorgenden maken hierover afspraken met u
en/of uw familieleden. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgdossier.
De zorg die u ontvangt is afhankelijk van uw zorgzwaartepakket.
Om het welbevinden van de bewoners van ons zorgcentrum te bevorderen
worden er regelmatig zowel individuele als groepsactiviteiten georganiseerd.

Zorghotel
Woont u zelfstandig, maar kunt u tijdelijk niet meer voor uzelf zorgen?
Komt dit doordat u na een ziekenhuisopname onvoldoende hersteld bent,
u tijdelijk uw mantelzorger wilt ontlasten, uw mantelzorger tijdelijk niet
beschikbaar is of omdat u graag een korte periode ertussenuit wilt?
Wat de reden ook is, u bent welkom in het zorghotel van St. Franciscus.
Om gebruik te kunnen maken van ons zorghotel dient door onze wijkverpleegkundige een ‘thuiszorgindicatie’ vastgesteld te worden. Daarnaast
wordt een eigen bijdrage per dag gevraagd, waarvoor u wordt voorzien
van alle maaltijden, consumpties, 1x per week schoonmaak van het zorgappartement en ontspanningsactiviteiten.
Samen met onze professionele medewerkers zorgen we ervoor dat u weer
zo snel mogelijk terug kunt keren naar uw vertrouwde omgeving.

Zorgappartementen en aanleunwoningen
De zorgappartementen en aanleunwoningen zijn zelfstandige appartementen gelegen op het terrein van zorgcentrum St. Franciscus. Ze worden verhuurd door Woonstichting Leystromen te Rijen. In de zorgappartementen
kunt u zelfstandig wonen met, als het nodig is, zorg- en dienstverlening
door de medewerkers van de thuiszorg van St. Franciscus.

Meer weten?
Hebt u vragen over de mogelijkheden binnen Zorgcentrum St. Franciscus?
Neem dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 0161 45 80 10
of stuur een e-mail naar administratie@stfranciscus.nl.
Wij helpen u graag.

