Uw zorg, onze zorg
Met zorg nabij biedt Markenheem ouderen in de regio Bronckhorst en
Doetinchem een warm thuis. Wij leveren zorg waar het nodig is.
Of u nu bij ons woont of zorg van ons ontvangt in de wijk.

Onze dienstverlening stemmen wij af op uw persoonlijke wensen
en behoeften. Dit doen wij door u te leren kennen, want alleen
zo weten wij wat belangrijk voor u is en kunnen wij elke dag vol
enthousiasme dat stapje extra zetten om uw leven mooi te maken.
Voor u, maar ook voor uw familie en mantelzorgers, de omgeving
en ons eigen team.

Voel u thuis bij Markenheem
In Doetinchem, Hengelo (Gld), Hummelo en Zelhem vindt u onze vijf
woonzorgcentra: De Bleijke, Croonemate, Hyndendael, Schavenweide
en De Zonnekamp. Hier kunt u verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg
van ons ontvangen. In totaal wonen ruim 370 cliënten bij ons.

Zorg op maat
Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont met alle zorg en
begeleiding die u nodig heeft. Wij kijken samen met u naar wat u
zelf kunt en wilt doen en bieden daar waar nodig ondersteuning.
Bij Markenheem bent u hiervoor aan het juiste adres. We werken vanuit
het gedachtegoed Positieve Gezondheid. In onze zorgverlening zetten
we u centraal om samen het leven kleur te geven.

Eigen regie
Het behouden van uw eigen regie staat bij Markenheem hoog in het
vaandel. Zo kunt u kiezen individueel activiteiten te ondernemen of juist
samen in een groep. Ook voor het wonen kunt u kiezen uit individueel
wonen of het wonen in groepsverband. Dit laatste geeft wat meer
houvast en structuur. Wij vinden het belangrijk dat ook uw familie een
rol speelt in uw welzijn en bespreken graag op welke manier zij u kunnen
ondersteunen. Op onze locaties bieden we verschillende woonvormen:
verzorgd wonen in een eigen appartement, beschermd wonen in
een eigen appartement of beschermd wonen in een groepswoning.

Centraal in de wijk
Onze vijf woonzorgcentra hebben een belangrijke functie in de wijk of
kern van het dorp. Het zijn niet alleen onze cliënten die hier hun thuis
hebben. We leveren ook een bijdrage aan het welzijn van wijkbewoners,
want iedereen met en zonder zorgvraag kan op onze locaties terecht
voor zorg- en servicediensten, ontmoeting, ontspanning, ontplooiing
en inspiratie.

Altijd nabij
Ook voor wijkverpleging, dagactiviteit, huishoudelijke zorg en verhuur
van appartementen is Markenheem nabij.

Dagbesteding
Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan meer structuur in de
dag? Dan kunt onze dagbesteding bezoeken. Als zelfstandig wonende
oudere is dit een fijne manier om sociale contacten te behouden en uw
algemeen welzijn te bevorderen. Meer over onze dagbesteding leest
u verderop.

“De activiteiten geven
een afwisselende invulling
van de dag”

Verhuur appartementen
Op onze locaties De Bleijke, Hyndendael en Schavenweide bieden wij
appartementen aan. Wonen in een huurappartement van Markenheem
betekent dat u comfort, zorg, service en gemak dichtbij heeft.
U ontmoet andere mensen en geniet van alle voorzieningen die
de locatie te bieden heeft.
In een huurappartement woont u zelfstandig. Heeft u behoefte
aan wijkverpleging aan huis, dan kunnen wij dat voor u regelen.
Alle appartementen zijn voorzien van een 24-uurs alarmering.
Daarmee kunt u in geval van nood onze zorgorganisatie oproepen.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze aanvullende service- en
gemaksdiensten. Denk daarbij aan maaltijdverzorging, huishoudelijke
hulp, boodschappenservice en een klussendienst. Zo blijft u zelfstandig
wonen op de manier zoals u dat wilt, maar is zorg altijd nabij.

“Prachtig wonen
met alle zorg dichtbij.”

Meer informatie
Voor meer informatie over onze huurappartementen en voor
inschrijvingen kunt u contact opnemen met ons Team Facilitair op
telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of via mail facilitair@markenheem.nl.

Veilig en vertrouwd in een groep
Bij De Bleijke, Schavenweide en De Zonnekamp heeft u de mogelijkheid
te wonen in een groepswoning. Groepswonen is een vorm van
begeleid wonen voor mensen die intensieve zorg en ondersteuning
nodig hebben. Hier woont u, onder begeleiding van een vast team
verzorgenden, samen met een aantal andere bewoners waarmee u
een huiskamer deelt. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer
en badkamer. We proberen zoveel mogelijk structuur in de dag aan te
brengen en vooral veel samen te doen, zoals koffie drinken, TV kijken,
koken, eten en afwassen.

Onze zorg
Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan meer structuur in de
dag? In iedere groepswoning is professionele zorg aanwezig. Er is een
vast team medewerkers die u verzorgt en begeleidt. De medewerkers
houden rekening met uw dagritme en uw persoonlijke voorkeuren.
Dit schept een vertrouwde sfeer waarin u zich thuis zult voelen.
De behandeling wordt afgestemd op uw zorgbehoefte en u krijgt
professionele ondersteuning van een team bestaande uit onder
andere een verpleegkundige, een fysiotherapeut en een specialist
ouderengeneeskunde.

Vragen over onze zorg?
Wilt u bij Markenheem komen wonen en/of meer weten over de
wachttijden? Laat uw zorgvraag onze zorg zijn en neem contact
op met één van onze woonzorgbemiddelaars. Zij zijn van maandag
t/m vrijdag te bereiken via: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl
of bel 0314 - 37 60 10.

Thuis in De Bleijke
De Bleijke bevindt zich aan de rand van het dorp Hengelo (Gld).
Deze prachtige locatie is omgeven door een park en ligt dichtbij een
hertenkamp. Het is prettig verblijven in De Bleijke. Naast de dagelijkse
zorg doen we er alles aan om een veilig en plezierig thuis te bieden.
Het gebouw is van alle gemakken voorzien. Het heeft onder andere
mooie, ruime (zorg)appartementen en een restaurant
waar u terecht kunt voor een heerlijke maaltijd.
Ook worden hier activiteiten georganiseerd.

Zorg in De Bleijke
In De Bleijke kunt u terecht voor verzorgingshuiszorg, somatische en psychogeriatrische
verpleeghuiszorg, groepswonen en dagbesteding.

“Vertrouwd
zoals thuis”

Wonen in De Bleijke
De (huur)appartementen in De Bleijke zijn ruim opgezet en hebben
aansluitingen voor radio, televisie en telefoon. U kunt gebruik
maken van alle gemakken van het woonzorgcentrum.

Voorzieningen in De Bleijke
•
•
•
•
•

Bibliotheekservice			
Dagbesteding			
Diverse service- en gemaksdiensten
Duofiets				
Kapper

•
•
•
•

Markenheem TV
Receptie / Servicepunt
Restaurant
Winkeltje

Meer informate
Neem contact op met woonzorgbemiddeling via 0314 – 37 60 10
of kijk op www.markenheem.nl.

De Bleijke | Beukenlaan 1, 7255 DK Hengelo (Gld) | 0575 – 49 82 00

Goed toeven in Croonemate
Croonemate in Doetinchem ligt op loopafstand van het centrum, aan een
rustige straat in de wijk De Veentjes. In de zomer kunt u op een van
de terrassen buiten zitten en genieten van de mooie volière. Naast de
dagelijkse zorg doen we er alles aan om een veilig en plezierig thuis te
bieden. Croonemate ligt centraal in Doetinchem. Iedereen in de wijk
kan hier terecht voor zorg

Zorg in Croonemate
In Croonemate kunt u terecht voor
verzorgingshuiszorg, somatische en
psychogeriatrische verpleeghuiszorg, tijdelijk
verblijf en dagbesteding.

“IK ben hier in
goede handen”

Wonen in Croonemate
De appartementen in Croonemate zijn ruim opgezet en hebben allen een
zorgoproepsysteem en aansluitingen voor radio, televisie en telefoon.

Voorzieningen in Croonemate
•
•
•
•
•

Bibliotheekservice			
dagbesteding			
Diverse service- en gemaksdiensten
Duofiets				
Kapper				

•
•
•
•
•

Markenheem TV
Ontmoetingsruimte.
Receptie / Servicepunt
Restaurant
Winkels in de nabije omgeving

Meer informate
Neem contact op met woonzorgbemiddeling via 0314 – 37 60 10
of kijk op www.markenheem.nl.

Croonemate | Steinlaan 50, 7001 DK Doetinchem | 0314 – 32 32 65

Volledig verzorgd in Hyndendael
Hyndendael vindt u in het centrum van Hummelo. Op loopafstand van
de verschillende winkels in het dorp. Ons enthousiaste en betrokken team
zorgt bijna elke dag voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Een avond vol muziek, een spelletje bingo of iets sportiefs. Ook
organiseren wij verschillende activiteiten samen met basisschool
De Woordhof en kunt u maandelijks een kerkdienst
bijwonen. In onze huiskamer of op het gezellige
terras in de tuin treft u andere bewoners. Verder
vindt u in Hyndendael een biljart, kapsalon en
“Zorg met
winkeltje ‘De Grutter’, waar u uw dagelijkse
aandacht”
boodschappen kunt doen.

Zorg in Hyndendael
In Hyndendael kunt u terecht voor verzorgingshuiszorg, somatische en
psychogeriatrische verpleeghuiszorg, tijdelijk verblijft en dagbesteding.

Wonen in Hyndendael
De (huur)appartementen in Hyndendael zijn ruim opgezet en hebben
allen een zorgoproepsysteem en aansluitingen voor radio, televisie en
telefoon.

Voorzieningen in Hyndendael
•
•
•
•
•

Bibliotheekservice			
dagbesteding			
Diverse service- en gemaksdiensten
Duofiets				
Kapper				

•
•
•
•

Markenheem TV
Ontmoetingsruimte.
Receptie / Servicepunt
Restaurant

Meer informate
Neem contact op met woonzorgbemiddeling via 0314 – 37 60 10
of kijk op www.markenheem.nl.

Hyndendael | Keppelseweg 35, 6999 AN Hummelo | 0314 – 38 10 41

Compleet wonen in Schavenweide
Dit eigentijdse woonzorgcentrum ligt net buiten het centrum van
Doetinchem in de wijk Schöneveld, vlakbij recreatiegebied Koekendaal.
Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. Schavenweide
is van alle gemakken voorzien en bestaat uit vier aparte gebouwen
die op de begane grond met elkaar verbonden zijn. Het heeft onder
andere mooie ruime (zorg)appartementen en een
Grand Café/restaurant waar u terecht kunt voor
een heerlijke maaltijd, maar waar ook diverse
activiteiten worden georganiseerd.
“Ik voel me hier
op m’n plek”

Zorg in Schavenweide
Bij Schavenweide kunt u terecht voor verzorgingshuiszorg, somatische
en psychogeriatrische verpleeghuiszorg, groepswonen, tijdelijk verblijf,
dagbesteding en dagbesteding ouderen speciaal (DOS)

Wonen in Schavenweide
De (huur)appartementen in Schavenweide zijn ruim opgezet en hebben
allen een zorgoproepsysteem en aansluitingen voor radio, televisie en
telefoon.

Voorzieningen in Schavenweide
•
•
•
•
•
•
•

Beweegruimte			
Bibliotheekservice			
Binnentuin				
Dagbesteding			
Diverse service- en gemaksdiensten
Duofiets				
Hotelkamer			

•
•
•
•
•
•

Kapper
Ontmoetingsruimte
Receptie / Servicepunt
Restaurant
Rolstoelbus
Winkeltje

Meer informate
Neem contact op met woonzorgbemiddeling via 0314 – 37 60 10
of kijk op www.markenheem.nl.

Schavenweide | Schavenweide 2, 7003 EB Doetinchem | 0314 – 33 36 51

De Zonnekamp bloeit
Dit eigentijdse woonzorgcentrum vormt het stralend middelpunt van
Zelhem. Voor senioren is het een prachtige en veilige plek om te wonen,
vlakbij het centrum. De Zonnekamp bestaat uit vier villa’s, middenin het
groen. In twee geschakelde villa’s bevinden zich 48 appartementen
voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie en een
somatische beperking. In de vrijstaande villa vindt
u 21 appartementen waarin u kunt wonen als u
somatische zorg nodig heeft. In deze villa
kunt u ook terecht voor een ontmoeting, een
“Het ontbreekt
heerlijke maaltijd of een gezellige dagactiviteit.
ons hier aan niks”
In 2022 is een mooi nieuw gebouw met
32 extra verpleeghuisplekken geopend.
Begin mei zijn de eerste bewoners hier ingetrokken.

Zorg in De Zonnekamp
Bij De Zonnekamp kunt u terecht voor verzorgingshuiszorg, somatische
en psychogeriatrische verpleeghuiszorg, groepswonen, tijdelijk verblijf
en dagbesteding.

Wonen in De Zonnekamp
De appartementen in De Zonnekamp zijn ruim opgezet, hebben een
zorgoproepsysteem (alarmzorg) en aansluitingen voor radio, televisie,
telefoon en internet.

Voorzieningen in De Zonnekamp
•
•
•
•
•

Bibliotheekservice				
dagbesteding				
Diverse service- en gemaksdiensten		
Duofiets					
Thuiszorg

•
•
•
•

Kapper
Restaurant
Winkeltje
Belevingsgerichte tuin

Meer informate
Neem contact op met woonzorgbemiddeling via 0314 – 37 60 10
of kijk op www.markenheem.nl.

De Zonnekamp | De Zonnekamp 1, 7021 WP Zelhem | 0314 – 62 17 55

Wijkverpleging
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? Dan kunt u een
beroep doen op de wijkverpleging van Markenheem. Wij werken
met kleine, vaste teams van betrokken en vakkundige medewerkers.
Zo kunnen we zo goed mogelijke zorg dichtbij leveren.

Afstemmen zorg
Onze wijkverpleegkundige stemt met u en uw mantelzorger af welke zorg
u nodig heeft. Zo kunnen onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen
u thuis helpen bij het verzorgen en verbinden van een wond en het
toedienen van medicijnen. Maar ook als u een extra steuntje in de
rug of begeleiding bij de dagelijkse bezigheden en taken nodig heeft,
staan we voor u klaar. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of het
aantrekken van uw steunkousen. Daarnaast is in overleg specialistische
verpleegkundige zorg mogelijk.

Het zorgteam
Onze teams bestaan uit vakbekwame
verpleegkundigen, verzorgenden (IG)
en helpenden. Zij staan tussen 7.00
en 23.00 uur voor u klaar. Heeft u
buiten deze tijden een specifieke
zorgvraag, dan regelen we dat via
onze collega zorgaanbieders.
De wijkverpleging onderhoudt zo nodig
het contact met verschillende disciplines,
zoals de huisarts of de fysiotherapeut.
Zo stemmen wij onze zorg af op uw persoonlijke situatie.

Personenalarmering
Onze personenalarmering zorgt voor een veilig gevoel bij onze cliënten:
thuis, onderweg en in hun woonzorglocaties. U ontvangt namelijk een
hals- en/of polszender met een alarmknop. Is er iets aan de hand, dan
heeft u met één druk op de knop contact met een medewerker van
NAAST. Er wordt samen met u gekeken welke zorg u op dat moment
nodig heeft. Vervolgens zal de zorgverlener u deze zorg leveren.

Zorgdossier
De zorg die de wijkverpleging bij u levert, wordt vastgelegd in een
elektronisch zorgdossier. Samen met u wordt de benodigde zorg
bepaald en ingevuld. Een elektronisch zorgdossier is er voor u, uw
naaste en voor uw zorgverleners. Hierin staat de overdracht, maar
ook belangrijke veranderingen in uw situatie. U of uw naaste kan
inzicht krijgen in het dossier.

Zorg nodig?
De wijkverpleegkundige komt bij u aan huis als u zorg aanvraagt.
Hij of zij inventariseert uw zorgwens en schrijft het zorgplan. Ook kan
de wijkverpleegkundige helpen bij het aanvragen van een indicatie
bij de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Op de afgesproken datum ontvangt u dan uw zorg van het zorgteam.

Heeft u per direct zorg nodig, dan regelt de wijkverpleegkundige dit
en wordt de indicatie met terugwerkende kracht aangevraagd.
We bieden vertrouwde zorg aan rondom onze woonzorglocaties
Schavenweide, De Bleijke en De Zonnekamp. Vraag de
wijkverpleegkundige of wij bij u in de buurt zorg leveren.

“Ik ben bijzonder tevreden over
ieder aspect van de verleende zorg.”

Meer informatie
Voor meer informatie over onze wijkverpleging kunt u contact opnemen
via telefoonnummer 0314 - 37 79 12. Heeft u vragen over huishoudelijke
hulp dan kunt u contact opnemen via 0314 – 37 79 10.

Wijkverpleging Bronckhorst en Doetinchem
lr. Visstraat 9, 7001 CR Doetinchem | 0314 – 37 60 10

Dagbesteding Maria Postel en De Westerhof
In Keijenborg en Halle heeft Markenheem gezellige groepsruimtes
gecreëerd waar ouderen terecht kunnen voor een invulling van hun dag.
Ook op onze woonzorglocaties De Bleijke, Croonemate, Schavenweide
en De Zonnekamp wordt deze dagbesteding aangeboden.

Gevarieerd programma
Tijdens de dagbesteding krijgt u van ons individuele begeleiding en
groepsbegeleiding in dagdelen of hele dagen. De activiteitenbegeleider
stelt een gevarieerd programma samen. Er zijn verschillende activiteiten.
Denkt u aan geheugenactivering en meer bewegen voor ouderen.
Uiteraard houden we rekening met uw persoonlijke behoefte en
interesse. Ook gebruikt u samen een warme maaltijd.

Dagbesteding psychogeriatrische problematiek
Heeft u een psychogeriatrische en/of psychiatrische aandoening en
behoefte aan intensieve begeleiding? Dan kunt u gebruikmaken van
onze dagbesteding Ouderen Speciaal. Deze dagbesteding geeft zin en
structuur aan uw dag en helpt u uw sociale contacten te onderhouden.
Ook ontlast de dagbesteding eventuele mantelzorgers en familie,
waardoor zij de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden. Zo kunt u
langer zelfstandig blijven wonen.
Het dagprogramma stemmen we af op het behandel- en zorgplan
dat de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en de verzorgende of
activiteitenbegeleider opstellen in overleg met u en uw contactpersoon.
U neemt deel aan groepsactiviteiten, maar we bieden ook activiteiten
die we afstemmen op uw persoonlijke behoeften.
We bieden de dagactiviteit aan op maandag t/m zaterdag in dagdelen
tussen 9.30 tot 16.30 uur. De groepsgrootte is maximaal 8 cliënten. Als
u deelneemt aan twee dagdelen op één dag, krijgt u tussen de middag
een warme maaltijd.

Indicatie
Voor het bezoeken van de
dagbesteding heeft u een geldige
indicatie van de gemeente Doetinchem
of Bronckhorst nodig. U kunt deze
zelf aanvragen bij uw gemeente.

“De dagbesteding
geeft mijn dag kleur.”

Meer informatie
De medewerkers van Woonzorgbemiddeling vertellen u graag meer.
Zij zijn bereikbaar via woonzorgbemiddeling@markenheem.nl of
0314 - 37 79 11. Wilt u meer informatie over de dagbesteding voor
ouderen met psychogeriatrische problematiek, dan kunt u contact
opnemen met de teammanager Schavenweide via telefoonnummer
0314 - 33 36 51.

Dagactiviteit Maria Postel
Sint Janstraat 6, 7256 BC Keijenborg | 0314 – 37 60 10
Dagactiviteit De Westerhof
Dorpsstraat 27c, 7025 AB Halle | 0314 – 63 19 01

Zorg in de laatste levensfase
U komt bij Markenheem wonen, omdat het niet langer mogelijk is
zelfstandig thuis te wonen. Het is dan goed om na te denken over
uw levenseinde. Wat zijn uw wensen hierbij?
Het is niet makkelijk om over de dood te praten, voor u niet en voor uw
arts vaak ook niet. Maar het is wel belangrijk om het te doen. Nu kunt
u nog uw wensen kenbaar maken en vastleggen. U kunt wellicht niet
meer beter worden, maar goede zorg kunt u altijd krijgen. Daarvoor
is het essentieel dat u aangeeft wat voor u goede zorg is. Wilt u nog
gereanimeerd worden of wilt u nog behandelingen in bijvoorbeeld een
ziekenhuis ondergaan? We raden u aan met uw huisarts hierover te
overleggen en afspraken samen vast te leggen. Zo kennen we uw wensen
vanaf het moment dat u bij ons komt wonen en kunnen we hier rekening
mee houden.
Als u bij Markenheem komt wonen en afspraken zijn nog niet vastgelegd,
dan gelden de volgende principes. Als uw hoofdbehandelaar de
specialist ouderengeneeskunde is, dan reanimeren wij niet als er geen
afspraken bekend zijn. Als u wel gereanimeerd wilt worden, wordt u
verzocht een reanimatie-medaillon te dragen, zodat wij indien nodig snel
kunnen handelen.
Als uw hoofdbehandelaar de huisarts is en afspraken zijn nog niet
vastgelegd, gaan we wel over tot reanimatie.

www.markenheem.nl

