WELKOM BIJ
VERPLEEGHUIS
ORANJE NASSAU’S OORD

SPECIALIST VOOR KWETSBARE OUDEREN

Welkom bij
Oranje Nassau’s Oord
in Wageningen, waar de geschiedenis voelbaar is

In Oranje Nassau’s Oord kunt u aangenaam wonen
met gespecialiseerde verzorging en verpleging.
Het huis staat op het prachtige gelijknamige
landgoed bij Wageningen. Uw situatie, mogelijkheden en gewoonten zijn bepalend voor de zorg.
Daarbij kunt u zelf uw leven vorm geven.
Oranje Nassau’s Oord is een plek
met geschiedenis. Dit is overal
voelbaar: in het statige monumentale
gebouw, op het uitgestrekte landgoed
en in de mooie verhalen.
In 1898 besloot koningin-moeder
Emma dat haar residentie een
sanatorium moest worden. Nu biedt
Oranje Nassau’s Oord een prettig
thuis aan ouderen.

Een rijke historie, en toch modern
en comfortabel. Ook vanuit de
nieuwbouw die aan het monumentale
gebouw is verbonden, is de rijke
historie te zien. Zo is er vanuit de
nieuwe woningen uitzicht op natuurgebied Renkums Beekdal en op de
boskant van het omliggende landgoed.
Een omgeving om heerlijk te wandelen en eindeloos te genieten van de
oude bomen, mooie planten en dieren
en natuurlijk ons hertenkamp.

Voor een leven met kleur
Oranje Nassau’s Oord 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
Grenzend aan het monumentale gebouw, zijn er bij
Oranje Nassau’s Oord 126 nieuwe appartementen
gebouwd, waarbij de bewoners ervaren dat ze in
een huis woonachtig zijn en ook onderdeel zijn
van de dagelijkse routine in hun huis.
Er zijn veertien woongroepen met
maximaal negen bewoners. U hebt
een eigen comfortabele kamer en
een eigen badkamer. Het is een
‘veilige’ omgeving met een juiste
dosis prikkels, onder meer door
gebruik te maken van de nieuwste
digitale ontwikkelingen. Speciaal licht
zorgt voor het bevorderen van uw
dag- en nachtritme. Met behulp van
moderne elementen kunnen we
zorgen voor vrijheid, veiligheid,
herkenning en comfort voor u als
bewoner, passend bij uw situatie.
Alle privékamers hebben een directe
verbinding naar buiten, net als thuis.
Het gebouw biedt volop ruimte aan
mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om een bijdrage te leveren
aan dat wat er voor u toe doet. De
nieuwbouw maakt het kleinschalig
wonen en werken nu echt mogelijk.

Thuis voelen

Brasserie Emma
In de nieuwbouw bevindt zich
Brasserie Emma, een gezellig
restaurant waar u samen met
familie een hapje kunt eten of
iets kunt drinken. Dit restaurant
is ook een plek waar u andere
bewoners kunt ontmoeten en
waar leuke activiteiten worden
georganiseerd.

Oranje Nassau’s Oord is echt uw
thuis. U kunt er leven zoals u graag
leeft. Uw welzijn en woonplezier
vinden we belangrijk, goede zorg is
een vanzelfsprekend- heid. Samen
met uw familie doen wij er alles aan
om u een echt thuis te bieden, waar
uw sociale netwerk even welkom
is als voorheen. Wij vinden het ﬁjn
als ook uw familie vrienden en
bekenden zich thuis voelen bij ons.

Zorg
In Oranje Nassau’s Oord kunt u terecht voor
verpleeghuiszorg, revalidatiezorg en/of zorg bij
lichamelijke beperkingen. Het gaat veelal om
intensieve zorg en behandeling.
Daarnaast heeft Oranje Nassau’s Oord
een Dagcentrum “Het Reeënbosch”
waar we dagbesteding bieden. 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.

Zorgteams
De zorgteams bij Zinzia bestaan uit
vakmensen met ruime ervaring in
verpleging, verzorging en begeleiding.
Wij leren uw naasten ook graag kennen,
om zo nog beter te weten hoe we u
het best kunnen ondersteunen.

Wij werken met kleine teams, zodat u
zoveel mogelijk dezelfde gezichten zult
zien. Ook bieden wij specialistische
zorg. Denkt u hierbij aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist. Wie u precies ziet, hangt helemaal
af van uw situatie. Uw mantelzorgers
betrekken we overal zo veel mogelijk
bij. U heeft een vast aanspreekpunt
(eerst verantwoordelijke medewerker),
met wie u uw wensen bespreekt.

Kleine dingen, grote waarde
Bij Zinzia bent u bijzonder en uniek. Omdat elk
mens anders is, kijken we steeds opnieuw wat er
nodig is. Eet u uw lunch liever wat eerder? Geen
probleem. Heeft u vandaag behoefte aan wat
meer beweging? Dan vragen wij een vrijwilliger om
een wandeling met u te maken. Heeft u behoefte
aan een ondersteunend gesprek dan kunt u ook
terecht bij onze geestelijk verzorger. Juist dit soort
kleine dingen maken het leven waardevol.

Revalideren bij Zinzia
Revalidatie kan nodig zijn na een
operatie, een acute ziekte of bijvoorbeeld een val of ongeluk. Nadat u in
het ziekenhuis bent opgenomen,
komt u bij Zinzia revalideren op de
revalidatieafdeling binnen het verpleeghuis: de afdeling geriatrische revalidatiezorg (GRZ), wat ‘revalidatie in de
ouderenzorg’ betekent. U komt bij
ons revalideren omdat thuis wonen

tijdelijk niet mogelijk is. Wij doen er
alles aan om te zorgen dat u zo snel
mogelijk weer veilig en verantwoord
naar huis kunt, en uw eigen leven
kunt oppakken.
Dat doen we met behandeling die
helemaal is afgestemd op uw situatie,
in een rustige en aangename omgeving.
Hier werkt u in uw eigen tempo aan
uw herstel.

Huisarts en tandarts
De specialist ouderengeneeskunde is
een arts bij Oranje Nassau’s Oord.
Wanneer u bij Zinzia verblijft vervangt
deze arts uw huisarts. U hoeft voor een
consult dus de deur niet uit. Ook kunt u
bij Oranje Nassau’s Oord terecht bij de
tandarts voor controles en behandelingen.

Voorzieningen
Goede zorg is belangrijk, maar prettig wonen houdt
nog veel meer in. Daarom kunt u gebruik maken van
diverse voorzieningen. Wij hebben alles in huis voor
een ontspannen, comfortabel en aangenaam leven.
Eten en drinken
U kiest zelf op welke momenten u een
warme maaltijd wilt ontvangen. Deze
maaltijden worden zoveel mogelijk
door de eigen keuken van ons verpleeghuis Rumah Kita verzorgd. In de
keuken van Rumah Kita bereidt men
een grote variëteit aan maaltijden,
van de ‘Hollandse pot’ tot Indische

maaltijden. Op feestdagen of op uw
verjaardag besteden we extra aandacht
aan de maaltijd. Het is ook mogelijk om
een aparte ruimte te reserveren om uw
verjaardag samen met uw naasten te
vieren met een kop koffie met gebak
maar ook met bijvoorbeeld een high
tea of een buffet.

Brasserie Emma
Het eerste wat u ziet als u de hoofdingang bij Oranje Nassau’s Oord
binnen loopt, is een medewerker die
u welkom heet: de hospitality medewerker! Deze medewerker zorgt voor
het Warm welkom en zal u heel snel
bij naam kennen zodat u zich thuis
voelt en graag uw gasten uitnodigt
in uw nieuwe huis.
Het Warm welkom bevindt zich in
Brasserie Emma. Een gezellige brasserie waar u samen met familie, vrienden en bekenden kunt genieten van
een goede kop koffie met wat lekkers
en het lunchbuffet. In de middag kunt
u er gezellig borrelen en ‘s avonds
lekker eten. Het is een sfeervolle plek
waar u anderen kunt ontmoeten en
waar met regelmaat allerlei activiteiten
georganiseerd worden. Dit is ook de
plek waar u terecht kunt voor uw
catering aanvragen. Want ook bij
Oranje Nassau’s Oord kunt u uw
feestjes vieren en ﬁjn bij elkaar zijn.
De afdeling gastvrijheid denkt graag
met u mee.
Iedere maand organiseren wij een
dineravond zodat u ‘uit in eigen huis’
bent. Omdat wij begrijpen dat u het
ﬁjn vindt om met de feestdagen
samen te zijn, organiseren wij dan
ook altijd een brunch en/of diner.
Iedereen is dan welkom.
Brasserie Emma en het Warm welkom
zijn dagelijks geopend. In Brasserie
Emma is altijd wat te beleven.
U treft hier verschillende sfeervolle

plekken aan waar écht iets te zien
en te ervaren is. Zoals een ‘wasbar’
om zelf een wasje te doen, een
leestafel en een ‘experience room’
waar u zich kunt wanen in een sfeer
waar u fantastische herinneringen
aan heeft. U kunt gebruik maken van
de beautysalon waar de kapper u van
een fris en verzorgd kapsel voorziet
en de schoonheidsspecialiste is
maandelijks aanwezig om u te
verwennen. Ook kunt u een bezoek
brengen aan de bibliotheek met niet
alleen boeken maar ook een tv en
heel bijzondere spellen. En wilt u een
keer een puzzel leggen? Schuif dan
lekker aan bij de grote tafel. Ook
kinderen zijn van harte welkom. Wij
hebben spelletjes en kleurboeken
dus ook de kinderen hoeven zich niet
te vervelen. Kortom, Brasserie Emma
is een plek die u gewoon een keer
moet bezoeken om er achter te
komen wat er allemaal mogelijk is!

Bezinning en gesprek
Oranje Nassau’s Oord heeft een
eigen kapel waar reguliere kerkdiensten worden gehouden. In de
kapel vinden ook uitvaarten en
herdenkingsdiensten plaats. Heeft u
vragen op het gebied van zingeving,
geloof of behoefte aan een ondersteunend gesprek? Dan kunt u
terecht bij onze geestelijk verzorger.
Er zijn ook groepsgesprekken over
diverse onderwerpen die raken aan
het ouder worden en het (samen)
leven in een verpleeghuis. Voor
familie-leden organiseren wij regelmatig speciale themabijeenkomsten.

Activiteiten
Wonen en welzijn zoals thuis betekent goed
wonen, een zinvolle dagbesteding, in beweging
zijn, geactiveerd blijven, contact hebben met
anderen, aandacht krijgen en gezien worden.
Om u thuis te voelen vinden we het
belangrijk dat u de dagelijkse dingen
van thuis kunt doen. Samen iets
koken of bakken, de krant doornemen,
breien, bloemschikken, naar muziek
luisteren, een spelletje doen en een
wandeling of ﬁetstocht maken op ons
prachtige landgoed. We hebben
tevens verschillende ﬁetsen om
beweging te stimuleren zoals een
duoﬁets en een speciale ﬁets die
geschikt is voor de bospaden: de
‘off-the-roadrolstoel’. En er is volop
ruimte voor individuele activiteiten.

Naar behoefte zijn er soms ook
grotere activiteiten, zoals creatieve
workshops, culturele avonden of een
‘Appeltaartconcert’ waar u onder het
genot van een gebakje naar rustige
muziek kunt luisteren.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de activiteiten en op
de woningen van Oranje Nassau’s Oord. Samen een wandeling
maken, muziek luisteren of een spelletje spelen… Heeft u een
speciale hobby? Dan gaan wij op zoek naar een vrijwilliger die
u daarbij kan begeleiden. 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? Kijk dan op www.wenszoektjou.nl,
stuur een e-mail naar wenszoektjouONO@zinzia.nl of benader
de vrijwilligerscoördinator van de locatie.

'Het mooiste zijn de blije en
dankbare reacties die je krijgt
bijvoorbeeld na aﬂoop van een
ritje. .' Aldus Gradie Hendriksen,
chauffeur Zinzia Dagbehandeling.

Indicatie en kosten
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.
Voor meer informatie kunt u via
het CAK het informatieboekje
“Zorg met verblijf” opvragen en op
www.hetcak.nl uw eigen bijdrage
uitrekenen. Wij ondersteunen u
hierbij graag!

Waar vindt u Oranje
Nassau’s Oord?
Oranje Nassau’s Oord ligt op het
gelijknamige landgoed in Wageningen.
De buurtbus (Breng.nl, lijnen 590 en
589) stopt voor de deur. Deze bus
rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Bent u geïnteresseerd?
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met het klantbureau van Zinzia.
Bel 088 311 42 00 of mail naar klantbureau@zinzia.nl.
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