Verpleegafdeling
Sint Joris beschikt als enige locatie over twee verpleegafdelingen waar dementerende
ouderen wonen. ‘De Mortelen’ en ‘De Baest’ bieden samen plaats aan 32 dementerende ouderen. Er zijn twaalf éénpersoons en tien tweepersoonskamers. Op iedere kamer is een wasgelegenheid. Gezamenlijke douche-/badruimten en toiletten zijn op elke
gang aanwezig. Iedere afdeling heeft een gezellig ingerichte huiskamer waar de meeste
bewoners overdag en ’s avonds verblijven. De verpleegafdeling heeft bovendien een
‘snoezelruimte’ en een eigen tuin.
Woonzorgboerderij ‘D’n Bolle Akker’ biedt tevens verpleging aan haar bewoners.

Tijdelijk verblijf
In de drie zorgcentra zijn mogelijkheden voor tijdelijk verblijf in speciaal daarvoor ingerichte kamers. Dat kan in een aantal gevallen een welkome oplossing zijn voor mensen
die van deze mogelijkheid gebruik moeten of willen maken.

Joris Zorg, de organisatie
Joris Zorg in Oirschot is een zelfstandige zorgorganisatie die actief is voor ouderen in met
name de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Zorg is een kleine, informele organisatie die
zich kenmerkt door de kernwaarden ‘dialoog, initiatief, betrouwbaarheid en gastvrijheid’.
Op basis van deze waarden biedt Joris zorg op maat, afgestemd op ieder individu.
Joris Zorg heeft diverse diensten; Joris Zorg, Joris Thuis, Joris Kookt, Joris Welzijn en Joris
Advies. Mocht u gebruik willen maken van onze zorg of diensten, dan kunt contact opnemen met Joris Advies via tel. 0499 75 04 00. De medewerkers van Joris Advies denken
met u mee en nemen de tijd. Ze zijn er speciaal voor u.

Het bekendste voorbeeld daarvan is de herstelperiode van de cliënt na een operatie,
waarbij herstel en verzorging niet in het ziekenhuis of in de eigen omgeving mogelijk is.
Dan is het prettig tijdelijk te kunnen verblijven in een veilige en beschermde omgeving,
waar 24 uur per dag professionele verpleging en verzorging geboden kan worden. De
maximale duur is zes weken en kan één keer met eenzelfde periode worden verlengd.
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Het tijdelijk verblijf kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de mantelzorger voor een
bepaalde periode te ontlasten of als overbruggingszorg. Dat laatste is aan de orde als
mensen wachten op een verhuizing naar het zorgcentrum, maar vanwege hun gezondheid het niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Zorgcentrum / verpleegafdeling Sint Joris (hoofdvestiging)
Sint Jorisstraat 1 | 5688 AS Oirschot
T 0499 57 21 24 | E info@joriszorg.nl

Zorgcentrum Vestakker

Aanleunwoningen

Ganzeakkers 5 | 5091 CR Middelbeers
T 013 514 29 34 | E vestakker@joriszorg.nl

Aanleunwoningen zijn aangepast aan ouderen waardoor men langer zelfstandig kan
blijven in een prettige woonomgeving. Deze woningen ‘leunen’ vaak aan een zorgcentrum, waardoor zorg- en dienstverlening in de buurt is. Aanleunwoningen vallen echter
niet onder het beheer van de zorgcentra, maar worden meestal verhuurd door een
woningstichting.
De zorgcentra en de aanleunwoningen zijn met een overdekte gang aan elkaar verbonden. Bewoners en medewerkers kunnen dus altijd een korte afstand binnendoor afleggen. Mensen voelen zich hierdoor veiliger en vinden het prettig dat ze altijd een beroep
kunnen doen op professionele verzorgers en verplegers.
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Speciaal voor u

Zorgcentrum Groenendaal
Den Hofpad 1 | 5512 AC Vessem
T 0497 59 18 88 | E groenendaal@joriszorg.nl

Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker
Den Flinkert 23, 24 en 26 | 5512 BC Vessem

Zorg

Thuis

Kookt

Welzijn

Advies

Joris Zorg

Joris Zorg
Zorg op maat, speciaal voor u
Als cliënt van Joris Zorg krijgt u zorg op maat, speciaal afgestemd op uw wensen.
In gesprek met elkaar komen we tot de mooiste zorgverlening. Voor elke cliënt is er een
‘zorgleefplan’ waarin alle wensen, behoeften en afspraken worden vastgelegd. We noemen dat ‘vraaggericht werken’. Het is immers belangrijk dat u als cliënt de regie blijft
houden.

Joris’ zorglocaties
Joris heeft drie zorgcentra in de gemeenten Oirschot, Vessem en Middelbeers en een
woonzorgboerderij in Vessem. Elke locatie heeft een eigen karakter en sfeer.

Sint Joris in Oirschot
Dit is de grootste locatie,
gelegen in het centrum van
Oirschot. Iedere bewoner
heeft een eigen kamer met
een open keuken en een eigen douche-/toiletruimte.
Alle voorzieningen zoals
openbaar vervoer, winkels
en de markt zijn op loopafstand bereikbaar. Sint Joris heeft een prachtige tuin met een ‘jeu de boules’-baan, een
eigen tv- studio en diverse andere voorzieningen, waaronder een grote recreatiezaal/
restaurant, een kapsalon en een internetcafé.

Vestakker in Middelbeers

Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker in Vessem

In zorgcentrum Vestakker is duidelijk het
plattelandskarakter aanwezig. De meeste
bewoners komen uit de nabije omgeving en
kennen elkaar goed. Ook oudere inwoners
van Middelbeers, die in het dorp wonen,
bezoeken het zorgcentrum regelmatig. Vestakker is gebouwd in 1991 en biedt ruimte
aan 26 bewoners. Iedere bewoner heeft
een eigen kamer met een open keuken en
douche-/toiletruimte. In Vestakker zijn een kapsalon, een pedicureruimte en een receptie aanwezig. Voor mensen die behoefte hebben aan tijdelijke zorg is er in Vestakker 1
kortverblijf-kamer ingericht.

D’n Bolle Akker is gebouwd in 2010 en biedt ruimte aan dementerende mensen.
Gelegen achter de grote eiken aan ‘de Flinkert’ staan vijf woonboerderijen. In een aantal van deze boerderijen biedt Joris psychogeriatrische zorg aan ouderen. De omgeving en de dieren worden verzorgd door
de bewoners zelf. De ruimte, de rust en de
natuur zorgen voor een prettige leefomgeving. Samen met professionele zorgverleners en vrijwilligers is elke dag hier nieuw
en verrassend.

Aan weerszijden van Vestakker zijn 26 aanleunwoningen gelegen. Zij zijn door middel van
een gang direct verbonden met Vestakker. Veertien daarvan zijn in beheer van Joris Zorg.
De andere twaalf zijn van Woningbedrijf Oirschot.
In Vestakker is ‘een steunpunt’ ondergebracht. Dat is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen uit het zorgcentrum, de aanleunwoningen en uit het dorp. Naast
Vestakker is het Gezondheidscentrum Middelbeers gelegen waarin een huisarts en een
fysiotherapeut zijn gevestigd. In een bovenruimte van de aanleunwoningen is de plaatselijke Heemkundekring gehuisvest.

Groenendaal in Vessem

In zorgcentrum Sint Joris is een winkeltje, ‘het Poortje’, gevestigd waar men de dagelijkse
boodschappen kan doen. Het Poortje heeft een uitgebreid assortiment in onder andere
brood, beleg, koek, kaarten, verzorgende producten, snoep en dranken.

Zorgcentrum Groenendaal is een huis waarin u, evenals in Vestakker, een gezellige plattelandssfeer aantreft. Het is tegen de bosrand gelegen en toch is het centrum van het
dorp op loopafstand bereikbaar. Bij het zorgcentrum en aanleunwoningen is een mooie
tuin aangelegd, met een ‘jeu de boules’-baan. Een appartement in Groenendaal bestaat
uit een woonkamer met open keuken, een aparte slaapkamer en een sanitaire ruimte.
De kamers zijn wat groter dan in een gemiddeld zorgcentrum. Groenendaal is gebouwd
in 1992 en biedt ruimte aan 28 bewoners.
Er zijn 20 aanleunwoningen verbonden met
Groenendaal. Deze worden beheerd door
Woningstichting De Zaligheden te Eersel.

Rondom de locatie Sint Joris zijn 72 comfortabele aanleunwoningen gelegen. 62 woningen vallen onder het beheer van Woningbedrijf Oirschot en tien zijn in beheer van Joris
Zorg. Dichtbij het zorgcentrum staat een prachtige neogotische kapel, die in gebruik is
door de parochie. De kapel is binnendoor bereikbaar en vrij toegankelijk.

Hoewel kleinschaliger en in de praktijk vaak net
even anders, wordt in Vestakker en in Groenendaal nagenoeg dezelfde zorg- en dienstverlening geleverd als bij Sint Joris in Oirschot.

Zorgmogelijkheden
Zorgcentrum
Een zorgcentrum biedt woonruimte met bescherming en een zekere mate van zorg- en
dienstverlening aan ouderen. Daarnaast heeft een zorgcentrum positieve invloed op
het sociale leven van de bewoners. Het is gezellig om eens met anderen te praten,
samen te eten of activiteiten te ondernemen. Professionele zorg- en dienstverlening is
zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.
Bewoners van een zorgcentrum doen zoveel mogelijk zelf. Joris streeft, net als haar
cliënten, naar een zelfstandig, onafhankelijk leven zolang dat kan. Uiteraard heeft u als
cliënt alle vrijheid. U heeft een eigen kamersleutel, een eigen brievenbus, bezoek is niet
aan tijden gebonden en u kunt uitgaan wanneer u wilt. Joris toont veel respect voor de
privacy van bewoners.
Joris biedt die zorg en diensten waar onze cliënt behoefte aan heeft. Dat kan hulp zijn
bij dagelijkse zaken als huishoudelijk werk, wassen, aankleden, eten en drinken.
Sommige bewoners hebben verpleging nodig zoals medicatieverstrekking, wondverzorging of in het geval van diabetes, het toedienen van insuline. Ook bewoners die in de war
raken of vergeetachtig worden, en voor wie de eventuele partner niet meer kan zorgen,
worden opgevangen en begeleid. Het kan voorkomen dat een bewoner, naast de reguliere zorg, aanvullende zorg nodig heeft die individueel of in groepsverband geboden wordt.
Bewoners van een zorgcentrum kiezen zelf een behandelend arts, meestal is dat één
van de huisartsen uit de regio. Zij komen, indien nodig, naar het zorgcentrum. Joris
biedt ook paramedische zorg. Deze ‘dienstverleners op maat’, zoals de ergotherapeut,
fysiotherapeut, diëtist en psycholoog geven onze cliënten aangepaste zorg.

