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Wonen, WelZijn, Zorg & Dagbesteding voor
Mensen met een GeheugenProbleem - Dementie

Cliëntenprofiel - Formule VillaKeizersKroon
VillaKeizersKroon is een woonproject bestemd voor wonen, welzijn, zorg en
dagbesteding voor mensen met een geheugenprobleem.
Visie van het project is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder mens de 'keizer' is
van zijn leven en in de (avond)glorie van zijn leven de ' kroon' op zijn biografie
wil zetten. (citaat visiedoc)
VillaKeizersKroon laat mensen met een geheugenprobleem op een waardige manier in
het dagelijkse leven staan, bidet huiselijkheid,geborgenheid en veiligheid met een
verantwoord maximum aan persoonlijke vrijheid en individuele service. (citaat visiedoc)
VillaKeizersKroon biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf,
huishoudelijke hulp, t e v e n s ( ambulante) behandeling in de vorm van
psychotherapie.
De doelgroep zijn psychogeriatrische cliënten, Jong Dementerenden,
cliënten met NAH en psychiatrische cliënten vanaf 18 jaar en ouder.
Enige beperking (uitsluitingscriterium) is bij GGZ-indicatie de zorgzwarte hoger
dan de criteria, zoals omschreven voor GGZ 4C.
Vanzelfsprekend zijn -buiten het vakinhoudelijke- absolute uitsluitingscriteria
drugs-, alcohol- & pharmacaverslaving en crimineel gedrag in status van
verdenking o.b.v. onderzoek door het Openbaar Ministerie.
Verder worden de criteria gehanteerd conform artikels 2 (Doel) & 3 (Antidiscriminatiebeleid) van de stichtings-statuten.
Onverminderd hetgene boven is bepaald, behoudt VillaKK zich het recht voor,
een zorg- & serviceovereenkomst al dan niet aan te gaan.
Aan de inhoud van de bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de bewonersbroschure en het
infofolder, te vinden digitaal in de meest recente vorm op het Locatie-gedeelte
op onze website.
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