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Sevagram is bij de
meeste mensen
met name bekend
dankzij zorgcentra
als Langedael, Dr.
Ackenshuis, De
Hazelhof, Fonterhof, Oosterbeemd,
Valkenheim en
Panhuys. Minder
mensen weten dat
deze organisatie
óók tal van andere
zorgdiensten aanbiedt. “Als het aan
huis niet meer met
zorg lukt, betekent
dit nog lang niet
altijd dat je meteen
naar een verpleeghuis hoeft”, vertelt Frank Otten,
directeur van het
cluster Heuvelland.

Sevagram biedt ook in het Heuvelland zorgoplossingen op maat

Verpleeghuiszorg in
aanleunwoningen is mogelijk’

H

et liefst
blijven we
uiteraard
met zíjn allen gewoon
zelfstandig
in onze eigen vertrouwde omgeving wonen.
Maar helaas komen er met het
stijgen van de leeftijd ook wat gebreken. Die hoeven niet meteen
voor grote problemen te zorgen,
maar soms kan dan een steuntje
in de rug in de vorm van mantelof zorg thuis nodig zijn. Op een
gegeven moment lukt het soms
toch echt niet meer thuis.
Frank Otten: “Op dat moment
biedt Sevagram gelukkig tal van,
soms verrassende mogelijkheden:
zorg op maat.” De aanleunwoningen van Sevagram, aanpalend
aan de zorgcentra in Valkenburg,
Gulpen-Wittem, Hulsberg of
Vaals kunnen voor mensen bijvoorbeeld een uitkomst zijn.”
“Afhankelijk van de indicatie voor
het aantal uren zorg per week,
kunnen cliënten een modulair
pakket thuis (MPT) of een volledig pakket thuis (VPT) krijgen.
In het laatste geval is feitelijk
sprake van verpleeghuiszorg aan
huis. Werkelijk alles, inclusief
een lekkere verse warme maaltijd thuis, kunnen wij regelen.
Sevagram helpt u graag bij het
aanvragen van een van onze
zorgdiensten.”

Planetree en liefdevolle zorg

Onderscheidend is dat alle
zorgdiensten van Sevagram
opereren onder de paraplu
van de internationaal erkende
Planetree-zorgvisie. “Ook de
zorgcentra in het Heuvelland zijn
allemaal Planetree gecertificeerd,
als blijk van internationale waardering voor onze uitstekende
zorgverlening. De kern van deze
wereldwijd gedragen zorgvisie
is dat alle mensen in kwetsbare
situaties recht hebben op veilig-

Frank Otten
heid en vakmanschap. We streven in al onze locaties (ook in die
van Heerlen) naar een optimale
situatie, die een combinatie is van
thuis, een hotel en een zorgcentrum. De verpleeghuiszorg in
aanleunwoningen is daarvan een
goed voorbeeld. Maar ook onze
hospices in Mechelen (Martinus)
en Valkenburg (Geerlings) haken
in op die liefdevolle zorgvisie.”
“Een andere zorgmogelijkheid in
het Heuvelland is vaak dichterbij
dan je misschien zou denken. Het
gaat om de diverse zogenaamde
seniorenprojecten van Sevagram
die niet bij de zorgcentra liggen,
maar decentraal in de woonwijken. Maar zeker ook de dagactiviteiten in de diverse zorgcentra
bieden vaak een uitkomst. Afhankelijk van de indicatie kan dit één
of meerdere dagdelen per week.
Deze activiteiten zijn voor veel
mensen en hun mantelzorgers
een fijne oplossing en kunnen er
toe bijdragen dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen.”

Kies voor zorg op úw maat!
Activiteiten in de wijk
Gewoon thuis blijven wonen, maar af en toe één of meerdere dagdelen
naar een seniorenproject of naar de dagactiviteiten in de gemeenten
Gulpen-Wittem, Vaals of Valkenburg? Sevagram heeft meerdere dagactiviteiten of seniorenprojecten (huiskamers) in het Heuvelland. Voor
het deelnemen aan de dagactiviteiten heeft u een indicatie nodig, voor
deelname aan de seniorenprojecten echter níet.
Seniorenappartementen en zorgdiensten
Voor mensen op leeftijd die niet meer goed in hun eigen woning kunnen
blijven, maar wel nog genoeg regie over hun leven kunnen voeren, heeft
Sevagram seniorenappartementen. Deze appartementen liggen direct
naast de zorgcentra in het Heuvelland. Hier kunt u beroep doen op een
breed scala aan zorg van MPT, PGB tot en met verpleeghuiszorg thuis
(VPT). Tevens kunt u natuurlijk altijd onze gasterieën in de zorgcentra
bezoeken.
Zorgcentra
Voor wie onverhoopt toch niet meer thuis kan wonen, heeft Sevagram in
het Heuvelland zeven zorgcentra bij u in de buurt. Het gaat om: Langedael (Vaals), Dr. Ackenshuis en De Hazelhof (Gulpen-Wittem), Fonterhof
(Berg en Terblijt), Oosterbeemd (Valkenburg), Valkenheim (Valkenburg)
en Panhuys (Hulsberg).
Hospices
Op het moment dat een dierbare ernstig ziek is, lukt de verzorging op
enig moment soms niet meer thuis. In zo n geval kan de laatste levensfase worden afgesloten in één van onze hospices: Martinus (Mechelen)
of het Geerlingshospice (Valkenburg). Bijzonder is dat deze hospices
- als enige twee ter wereld! ook gecertificeerd zijn met het internationale Planetree-label.
*De zorgcentra Heuvelland zijn onderdeel van Sevagram. Deze zorgorganisatie werkt vanuit 19 locaties in Heerlen en in het Heuvelland. Haar
zorgcentra, het revalidatiecentrum, de twee hospices, staan alle voor
Zorg met Bezieling . Uitgangspunt is dat de locaties een eigen couleur
locale hebben. Alle locaties bieden merkbaar betere mensgerichte zorg
op basis van de Planetree-zorgvisie, waardoor zij daadwerkelijk het
verschil maken.
Wilt u graag meer weten?
W: www.sevagram.nl
T: 0900 777 4 777

