WELKOM BIJ
VERPLEEGHUIS
DE LINGEHOF

DE SPECIALIST VOOR KWETSBARE OUDEREN

Welkom bij
De Lingehof
het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel

In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met
gespecialiseerde verzorging en verpleging. U
woont in een sfeervolle dorpse omgeving, een
gebied met fruitbomen, uiterwaarden en dichtbij
Park Lingezegen.
Een mooie omgeving om te
wonen en uw leven kleur te
geven. Daarbij krijgt u de zorg
die u nodig heeft en is er veel
aandacht voor de woonomgeving en welzijn. Leidend
daarin zijn uw wensen en uw
persoonlijke situatie. Dat gaat in
overleg met de mantelzorg.
De Lingehof staat in het hart van
Bemmel. De dorpssfeer ziet u
overal terug. In het huis én in de
mensen, want cliënten en
medewerkers komen uit de
Betuwse omgeving. In het
moderne gebouw vinden 143
bewoners een prettig thuis.

Voor een leven met kleur
De Lingehof is onderdeel van Zinzia.
Op vier locaties in de regio Wageningen, Bemmel en Renkum ondersteunt Zinzia oudere mensen met
dementie en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij gaat het altijd om
complexe, intensieve zorg. Zorg
waarvoor specifieke expertise nodig
is. Wij geloven in de eigenheid van
mensen, los van de zorg. Eigen gewoontes, eigen bijzonderheden,
eigen dromen. Dat is wat het leven
kleur geeft. Met onze zorg sluiten
wij daarbij aan.

Wonen
De Lingehof staat bekend om de gemoedelijke
sfeer. De woningen zijn afgestemd op de leefsituatie van de bewoners. Als bewoner deelt u
met andere bewoners de gezamenlijke woonkamer en een open keuken.
In deze woning heeft u een comfortabele eigen kamer met sanitair. Voor
mensen met dementie zijn er enkele
tweepersoonskamers. Zij vinden hun
veiligheid en nabijheid in de gedeelde huiskamer. Afhankelijk van uw
situatie kijken wij samen met u naar
de mogelijkheden en de oplossing
die het beste bij u past.

Uw thuis
De Lingehof is echt uw thuis. U kunt
er leven zoals u graag leeft. Dat betekent ook dat u uw eigen meubilair in
overleg kunt meenemen. En dat uw
huisdieren van harte welkom zijn.
Voorwaarde is wel dat u er zelf voor
zorgt en dat andere bewoners er
geen last van hebben.

Zorg
In De Lingehof kunt u terecht voor verpleeghuiszorg,
revalidatiezorg, dagbehandeling en hospicezorg.
Welke zorg u ook ontvangt, wij sluiten aan bij wie u
bent. Bij uw wensen, mogelijkheden en gewoontes.
U heeft alle ruimte om uw leven zelf vorm te geven.
Eigen team
Een breed team van professionals
staat voor u klaar. Uw team bestaat in
elk geval uit verzorgenden, verpleegkundigen, medewerker Welzijn en
de gespecialiseerde arts (specialist
ouderengeneeskunde).
En bijvoorbeeld uit de fysiotherapeut,

Kleine dingen, grote waarde
Zinzia ziet elk mens als individu.
Omdat elk mens anders is, kijken we
steeds opnieuw wat u nodig heeft.
Eet u uw lunch liever wat eerder?
Geen probleem. Heeft u vandaag
meer behoefte aan gezelschap? Dan
stemmen we af met de mantelzorger,
of vragen we een vrijwilliger een spelletje met u te komen doen. Juist dit
soort kleine dingen maken het leven
waardevol. Door hiervoor oog te hebben, willen wij de sfeer verhogen en
aandacht besteden aan uw welzijn.

ergotherapeut en logopedist. Wie u
precies ziet, hangt helemaal af van
uw situatie. Uw mantelzorgers betrekken we overal zo veel mogelijk bij.
U cliëntondersteuner is uw vaste aanspreekpunt, met wie u uw wensen
bespreekt.

Voorzieningen
Goede zorg is belangrijk, maar prettig wonen houdt
nog veel meer in. Daarom kunt u als bewoner van
De Lingehof standaard gebruikmaken van diverse
voorzieningen. Wij hebben alles in huis voor een
ontspannen, comfortabel en aangenaam leven.
Er is bijvoorbeeld een kapper in huis,
een winkeltje en een fysio oefenruimte. Ook kunt u tegen een vergoeding gebruik maken van onze bus
met chauffeur, voor een bezoekje aan
bijvoorbeeld familie. Voor een kopje
koffie met gebak kunt u terecht in ons
grand café.

Eten en drinken
Dagelijks ontvangt u een verse, door
ons bereide maaltijd. Op feestdagen
besteden we extra aandacht aan de
maaltijd. Voor een lunch met brood
en soep kunt u terecht in ons gezellige grand café. Ook uw bezoek is
hier van harte welkom. Tegen betaling kunt u hier ook genieten van een
kopje koffie of thee, een drankje of
een hapje. Het grand café is dagelijks
geopend.

Winkel
Voor dagelijkse boodschappen kunt
u de winkel van het naastgelegen
verzorgingshuis Liduina bezoeken.

Internetcafé
In ons grand café kunt u de computer
gebruiken om bijvoorbeeld te mailen
of spelletjes te spelen.

Bezinning en gesprek
De reguliere kerkdiensten van De
Lingehof worden gehouden in de
kapel van Liduina. In de kapel vinden
regelmatig herdenkingsdiensten
plaats onder begeleiding van onze
vaste geestelijk verzorger. Heeft u
vragen op het gebied van geloofs- of
levensovertuiging? Dan kunt u terecht
bij onze geestelijk verzorger. Er zijn
ook groepsgesprekken over bijvoorbeeld zingevingsvragen.

Huisarts en tandarts
De verpleeghuisarts in De Lingehof
is ook uw huisarts. U hoeft voor een
consult van de arts de deur dus niet
uit. De tandarts Omnios is eveneens
verbonden aan De Lingehof. Wilt u

uw eigen tandarts behouden?
Dan is dit geen probleem.

Extra service
Sommige extra’s worden niet
vergoed vanuit uw indicatie.
Maar het is wel fijn als u daar
toch voor kunt kiezen. Tegen een
kleine vergoeding bezoekt u in
De Lingehof bijvoorbeeld de kapper, pedicure en manicure. Ook
kunt u uw kleding laten wassen
en stomen. Een abonnement
voor telefoon, televisie en radio
is eenvoudig te regelen.

Activiteiten
In De Lingehof is altijd wat te doen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan creatieve workshops,
culturele avonden bijwonen of spelletjes doen.
Of lekker koffie drinken in De Lingetuin, schilderen
en meedoen aan de kookgroep.
Er is ook veel aandacht voor
beweging tijdens onze dagelijkse
activiteiten. Zo kunt u samen met uw
familie de Silverﬁt proberen en in het

ﬁetslabyrint ﬁetsen. Beide zijn
interactieve mogelijkheden om,
in welke mate dan ook, beweging
te stimuleren.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol
bij de activiteiten in De Lingehof.
Samen een wandeling maken, boodschappen doen of een spelletje
spelen… Vrijwilligers maken net dat
extraatje mogelijk en geven nog meer
kleur aan het dagelijks leven.
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk? Of wilt u ons graag als vrijwilliger komen helpen? Stuur dan een
mail naar: vrijwilligers@zinzia.nl.

“Een heer die weinig meer reageerde
op zijn omgeving, kwam altijd met zijn
vrouw bij ons. Op ‘n middag had ik
het 5e pianoconcert van Beethoven
opgezet. Hij ging rechtop zitten, er
kwam kleur op zijn gezicht, hij begon
met zijn handen op de maat van de
muziek mee te bewegen en te dirigeren. Fantastisch om te mogen meemaken; we waren allemaal ontroerd.”
Aldus Annemieke van Buël,
vrijwilligster

Indicatie en kosten

Waar vindt u De Lingehof?

Voor onze zorg heeft u een indicatie
nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Met een indicatie wordt
uw ondersteuning grotendeels
vergoed. U betaalt wel een eigen
bijdrage. Neem voor meer informatie
over uw indicatie, of de aanvraag
ervan, contact op met het CIZ. Wij
ondersteunen u hierbij graag!

De Lingehof ligt in het centrum
van Bemmel. De buslijnen 35 en
300 stoppen om de hoek.

Bent u geïnteresseerd?
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met het Klantbureau.
Bel 0317 - 364 240 of mail naar klantbureau@zinzia.nl.
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