Wij stellen ons voor!
Mijn naam is Ingrid C.J. Gerritsen, ik heb ruim
25 jaar ervaring in het basisonderwijs en was
verbonden als leerkracht aan de Bernard
Lievegoed School. Binnen VillaKeizersKroon
zal ik uw gastvrouw en aanspreekpunt zijn.
Mijn naam is Wolfgang M.R. Balliël, ik heb
40 jaar ervaring in de EuRegio als Verpleegkundig Consulent binnen de chronische en
intensieve thuiszorg, o.a. als waarnemend
hoofd Senioren-Woonproject Drie Eiken in
Aken. Sinds 8 jaar ben ik binnen VillaKeizersKroon uw gastheer en specifiek aanspreekpunt
voor alle vragen rond de directe zorg en CIZindicatie, PGB-aanvraag, SVB e.d.
Samen met onze teams…………
………..staan wij klaar voor U !
Bent U op zoek naar een appartement met 24-uurs zorg/service-vangnet,
voor Uw partner, Uw familielid? Interesse in een baan bij VillaKeizersKroon?
Partner worden op eigen locatie? Graag werken als vrijwilliger?
Dit project ondersteunen door Stille Participatie ?
Mail Uw vraag en wens naar info@villakeizerskroon.nl
of vul het reactieformulier in op www.villakeizerskroon.nl
Sfeerimpressies te vinden op www.villakk.tv , YouTube en onze Facebook-pagina.
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Liefde Laat Langer Leven

Onze Visie
Ons uitgangspunt is om de mens met een geheugenprobleem / CVA /
NAH / Parkinson / SOMatisch of aanverwante WLZ-indicaties op een
waardige manier in het dagelijks leven te laten staan, hun
huiselijkheid en geborgenheid ín veiligheid te bieden met een
maximum aan persoonlijke vrijheid, individuele service en
professionele topzorg.
Je mag zijn, wie je bent……
Zo werken wij
De persoonlijke biografie en individuele behoefte van onze gasten zijn
dé leidraad voor de begeleiding, Zo leveren wij passende service
en –indien nodig- alle noodzakelijke (medische) zorg.
Actueel bieden wij wonen, service en 24-uurs zorg in nabijheid (WLZ)
voor 21 vaste bewoners in een veilige leefomgeving. Ook in 2017 zijn
onze bewoners verzekerd van PGB-bekostiging (WLZ-indicatie) van de
zorg met de een-loket-regeling (Zorgmodel VillaKK).
De dagbesteding van onze gasten maakt o.a deel uit van
het dag/leefritme, indien wenselijk ook als gezamenlijke
activiteit.
Als initiatiefnemers staan wij steeds dicht bij de
locaties en onze gasten.
Daarnaast werken wij met een vast team van
professionals en vrijwilligers. De teams van
VillaKeizersKroon beschikken over een gezamenlijke
werkervaring in de WLZ-Zorg van ± 450 jaar.
Op de algehele zorg wordt i.o.m. de behandelaren
het principe van 100% FixatieVrije Zorg©® toegepast,
d.w.z. geen gebruik van psychofarmaca, geen fysieke
of psychologische fixatie.
Verder bieden wij logeeropvang voor nog-thuis-wonende, om
de mantelzorg te ontlasten voor een korte periode.
Op die manier kan de Mantelzorg wél met een gerust hart van hun
activiteit genieten!
Onze Kernkwaliteiten

Rust & Ruimte – Vrijheid in Veiligheid
Liefdevolle Verzorging - Geborgenheid
Hét alternatief voor Wonen met 24-uurs WLZ-Zorg

Wij zijn er voor Ú !

Wonen, waar je je thuis voelt
VillaKeizersKroon vindt U ….
….in Maastricht-Amby, nabij LandGoed Severen, waar wij sinds
Mei 2010, resp. Februari 2013 het volledige pakket bieden van
wonen, welzijn, service en 24-uurs-zorg-in-nabijheid voor 21 vaste
gasten. Iedere gast huurt bij ons zijn eigen zorgappartement met
woon- en slaapkamer, pantry en eigen badkamer. Daarnaast kan er
gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke ruimten, zoals tuinterras, leefkeuken, lounge. Beide dependances liggen in een mooie
woon- en leefomgeving. Zo, dat onze gasten samen met ons en
familie / bezoek nog van het dagelijkse leven kunnen genieten en
gebruik kunnen maken van verschillende faciliteiten; denk hierbij aan
boodschappen bij de bakker, terras om de hoek en wandelen in het
park. Sommige appartementen zijn ook geschikt voor bewoning door
echtparen.

Onze service & dienstverlening
Ons basisarrangement is gericht op de behoeften van
de individuele bewoner. Wij begeleiden en
ondersteunen onze gasten in hun algehele
dagelijkse lichaams-behoeften inclusief de
maaltijdvoorziening door onze dieetkoks. Rekening
houdend met eigen hobby’s en bestaande
activiteiten van onze gasten zullen wij deze blijven
stimuleren, uiteraard aangepast aan de
veranderende situatie.
Onze gasten kunnen bij ons permanent blijven
wonen in een levensloopbestendige setting, ook als
zij (ver) achteruit gaan, zodat wéér verhuizen niet aan
de orde is. Indien nodig, voorzien wij in alle (para-)
medische verzorging van onze gasten op locatie. Hiervoor
werken wij samen met vaste partners voor de (geriatrische)
huisartsenzorg, neuroloog, geriater, fysio-, logo- & ergotherapie,
pedicure, conform het MOVIT-model van VWS. Ook na een evt.
klinische behandeling komt U gewoon weer terug in uw bekende
omgeving voor verder herstel. Desnoods bieden wij ook
ondersteuning bij het aangepaste inrichten van het appartement en
bij het administratief regelwerk zoals CIZ-(her)indicatie (CIZtaakmandaat), PGB, SVB, WMO en andere aanvragen.
STERarrangementen worden naar ieders persoonlijke wens
samengesteld. Zij zijn flexibel, zodat deze maandelijks aangepast
kunnen worden aan de extra wensen van onze gasten.

