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Behandeling, begeleiding 
en consultatie

Voor onze bewoners, zelfstandig 
wonenden en revalidanten 



Voor zelfstandig wonende, 
revalidanten en onze bewoners

BrabantZorg, met aandacht

BrabantZorg staat voor zorg met aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Wij 
helpen mensen om plezierig te wonen, in een vertrouwde en veilige omgeving en ondersteunen hen 
om zélf regie te voeren. Een leven waarin wat te kiezen valt, waarin niet de regels of de beperkingen 
centraal staan, maar de relatie tussen mensen die iets voor elkaar willen betekenen. In Nederland 
behoren wij tot de koplopers in de ouderenzorg omdat wij menselijke warmte en betrokkenheid 
vanzelfsprekend vinden, net als kwaliteit en professionaliteit in ons werk. Dat is onze missie. Iedere 
dag opnieuw. Dat zijn wij. Dat is BrabantZorg.
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BrabantZorg Expertise is specialist op het 
gebied van het gezond ouder worden. We 
bieden behandeling, revalidatie, 
dementiezorg en BrabantZorg Fit voor alle 
ouderen in ons werkgebied, voor onze 
bewoners en voor zelfstandig wonenden. 

Onze deskundigen werken nauw samen met 
de cliënt en met elkaar waardoor de 
behandelingen goed op elkaar worden 
afgestemd. Onze cliënten worden actief 
betrokken bij het opstellen van hun 
behandelplan. Hierdoor krijgen de cliënten 
de behandeling en begeleiding die 
zorgvuldig op hun wensen zijn afgestemd. 

Om kwaliteit te garanderen zijn onze 
deskundigen aangesloten bij diverse 
netwerken zoals Samen in Zorg, Ketenzorg 
PG, ParkinsonNet, Ketenzorg CVA, MS 
Netwerk, Netwerk Palliatieve Zorg en NAH 
samenwerkingsverband. Dit betekent dat er 
intensief wordt samengewerkt met alle 
deelnemers aan deze ketenzorg en 
netwerken zoals specialisten van het 
ziekenhuis, huisartsen en collega 
behandelaars/zorgverleners. Ook vindt er 
overleg plaats in regionale samenwerkings-
verbanden van betrokken zorgverleners. Op 
deze manier kunnen wij de cliënt optimaal 
van dienst zijn.

Deze brochure bevat een handzaam 
overzicht van de specialismen die 
BrabantZorg Expertise in huis heeft. U 
vindt achterin deze brochure een kaart van 
ons werkgebied en contactgegevens per 
regio. 

Welkom bij BrabantZorg Expertise!

Vragen?
Voor vragen over onze diensten is de 
Klantenservice van BrabantZorg tijdens 
kantooruren bereikbaar. 
Telefoon: 088 - 998 5555
Email: klantenservice@brabantzorg.eu 

Meer informatie over BrabantZorg is 
te vinden op internet:
www.brabantzorg.eu
www.facebook.com/brabantzorg
www.twitter.com/brabantzorg

Welkom bij BrabantZorg 
Expertise
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De medewerkers van het Behandel- en 
Kenniscentrum zijn specialisten op het gebied 
van (complexe) gezondheidsproblemen bij 
het ouder worden. Wij bieden behandeling, 
begeleiding en consultatie, ook bij u aan huis.

Onze behandeling, begeleiding en consultatie 
vindt plaats bij zelfstandig wonende cliënten, 
in verpleeghuizen, in verzorgingshuizen, bij 
revalidatie en bij dagbehandeling. Het 
uitgangspunt van de behandelingen is dat de 
kwaliteit van uw leven toeneemt. Samen met 
onze behandelaars werkt u aan herstel na 
ziekte, revalidatie, weerbaarheid en behoud 
van en vergroten van uw zelfstandigheid.  

Wij bieden ook behandeling, begeleiding en 
consultatie in de laatste levensfase. 

Niet alleen voor cliënten
De beschikbare kennis en deskundigheid is 
er niet alleen voor u. Ook mantelzorgers, 
partners en collega-zorgaanbieders kunnen 
voor advies en ondersteuning bij de 
medewerkers van het Behandel- en 
Kenniscentrum terecht. U kunt hierbij 
denken aan gespreksgroepen voor familie 
en mantelzorgers, maar bijvoorbeeld ook 
aan het geven van advies aan de huisarts 
over specifieke ouderdomsklachten.

Samenwerking met netwerken
Om kwaliteit te garanderen zijn wij onder 
andere aangesloten bij Samen in Zorg, 
Ketenzorg PG, ParkinsonNet, Ketenzorg CVA, 
MS Zorg Nederland, Netwerk Palliatieve Zorg 
en NAH samenwerkingsverband.

Behandel- en
Kenniscentrum

Behandel- en Kenniscentrum
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Ons werkgebied
Wij zijn werkzaam vanuit onze  
Behandel- en Kenniscentra in de regio’s: 
•    ‘s-Hertogenbosch/Bommelerwaard
•    Oss
•    Uden/Schaijk
•    Veghel

Kijk voor de contactgegevens op pagina 37



Bewegen is niet alleen gezond, maar 
ook erg goed voor lichaam en geest. Als 
bewegen niet meer zo gemakkelijk gaat, 
kan de bewegingsbegeleider met advies en 
oefeningen helpen het plezier in bewegen 
(terug) te brengen.

Een bewegingsbegeleider is een deskundige 
op het gebied van bewegen en lichaams-
houding. De begeleider observeert en 
adviseert over de manieren waarop u op 
prettige wijze kunt bewegen. Daarbij speelt 
hij of zij in op de diagnose van de fysio-
therapeut. Ook begeleidt hij of zij het 
uitvoeren van gerichte oefeningen. De 
begeleiding vindt zowel individueel als in 
groepen plaats.

Positieve invloed
Door regelmatig te bewegen houdt u uw 
conditie, kracht en mobiliteit op peil. 
Bewegen heeft bovendien een positieve 
invloed op het geestelijk welbevinden en 
het geheugen. 

Met plezier doen wat u nog wel kunt
Het traject start met een intakegesprek 
waarin de bewegingsbegeleider samen met 
u kijkt naar de klachten, wensen en 
mogelijkheden. Het uitgangspunt is 
datgene wat u nog wél kunt. Voor mensen 
die graag in beweging blijven, bestaat ook 
de mogelijkheid deel te nemen aan 
BrabantZorg Fit (zie pagina 33).

Bewegingsbegeleider
Behandel- en Kenniscentrum
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De consulent belevingsgerichte zorg helpt 
(dementerende) cliënten, verzorgenden 
en familieleden om op een plezierige en 
respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Beter leren begrijpen en kijken naar wat u 
voelt of vindt is de kern van belevings-
gerichte zorg. Samen met u wordt gekeken 
naar de eigen identiteit en naar de mogelijk-
heden die bij u passen. De consulent leeft 
zich in door observatie en persoonlijk 
contact met u en peilt eventuele moeilijk-
heden. De consulent gaat daarbij vooral uit 
van de dingen die wél goed gaan.

Een gevoel van veiligheid
Veiligheid is de basis van welbevinden. Hoe 
beter u begrepen wordt in uw verdriet, 

onzekerheid of blijdschap, hoe veiliger en 
prettiger u zich zult voelen. De consulent 
belevingsgerichte zorg kijkt met u, 
verzorgenden en familieleden mee en geeft 
adviezen over bijvoorbeeld dagindeling, 
potentieel probleemgedrag en het tot stand 
brengen van positief gedrag. 

Individuele aandacht staat centraal
Belevingsgerichte zorg is erop gericht de 
kwaliteit van zorg en daardoor kwaliteit van 
leven te verhogen. De consulent belevings-
gerichte zorg ondersteunt, begeleidt en 
geeft workshops. Individuele aandacht voor 
de cliënten staat daarbij centraal. 
 

Consulent belevings-
gerichte zorg 

Behandel- en Kenniscentrum
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Wanneer u last heeft van incontinentie 
kan een uitstapje of ergens op bezoek 
gaan een moeilijke opgave zijn. Soms 
zo moeilijk dat het prettiger is thuis te 
blijven. Deze incontinentieproblemen 
worden niet gemakkelijk besproken, 
ondanks de grote impact die incontinentie 
op u en uw omgeving kan hebben. De 
continentieverpleegkundige kan u op 
deskundige wijze helpen. 

De ouder wordende mens en langdurig 
zieken krijgen vaak te maken met plas- en/of 
ontlastingsproblemen. Vaak leidt dit tot het 
ontstaan van een sociaal isolement. De 
continentieverpleegkundige helpt u dit 
isolement te doorbreken. De continentie-
verpleegkundige onderzoekt samen met u 
wat de oorzaak van de problemen is. 
Mogelijke oplossingen worden door de 
continentieverpleegkundige en u vastgelegd 
in een plan van aanpak.

Waarmee kan de continentieverpleeg-
kundige helpen?
De continentieverpleegkundige geeft advies, 
voorlichting en instructie over regelmaat in 
stoelgang, plastraining, beperken van 
obstipatie, de invloed van medicijngebruik, 
bekkenbodemtherapie en blaaskatheterzorg. 
Hierbij worden desgewenst ook uw familie 
en zorgverleners betrokken. Ook geeft de 
continentieverpleegkundige advies over het 
gebruik van incontinentiemateriaal. 

Vroegtijdige onderkenning
Het is van belang om vroegtijdig problemen 
te onderkennen. Hoe eerder de problemen 
in kaart gebracht worden, hoe groter het 
positieve resultaat van de behandelingen 
zal zijn. U kunt met al uw vragen, ook 
wanneer de klachten nog niet erg zijn, bij de 
continentieverpleegkundige van 
BrabantZorg terecht.

Continentie-
verpleegkundige 

Behandel- en Kenniscentrum

9



Diabetes-
verpleegkundige

Behandel- en Kenniscentrum

Diabetes is een steeds meer voorkomende 
ziekte die een grote impact heeft op 
het dagelijks leven. Diabetes is niet te 
genezen, maar met de juiste medicijnen, 
voeding en begeleiding wel goed onder 
controle te houden. Goede coördinatie van 
zorg rondom u is daarbij belangrijk. De 
diabetesverpleegkundige van BrabantZorg 
is uw coach bij uw ziekteverloop.

Voorkomen van complicaties
Voorkomen is beter dan genezen; dat geldt 
ook zeker bij diabetes. Complicaties van de 
ziekte diabetes kunnen voor veel problemen 
zorgen, zoals bijvoorbeeld een slechte 
wondgenezing of hart- en vaatziekten. De 
diabetesverpleegkundige van BrabantZorg 
weet als geen ander wat de ziekte voor u 

inhoudt. Zij let erop dat er zo min mogelijk 
complicaties optreden en helpt mee 
potentiële problemen te ondervangen.

Samen met u 
De diabetesverpleegkundige bezoekt u vier 
keer per jaar en bespreekt samen met u wat 
leven met diabetes voor u betekent. De 
diabetesverpleegkundige geeft advies, biedt 
een luisterend oor, geeft voorlichting en 
instructie en verwijst zo nodig door. Ook 
voert zij controles uit zodat problemen 
tijdig gesignaleerd worden. Ook de 
gemaakte dagcurves worden beoordeeld en 
gepland door de diabetesverpleegkundige. 
U kunt met al uw vragen over diabetes bij 
de diabetesverpleegkundige terecht.
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Gezond én lekker eten draagt bij aan de 
kwaliteit van het leven. De diëtisten van 
BrabantZorg begeleiden en adviseren ouderen 
en chronisch zieken bij problemen op het 
gebied van eten en drinken. 

De diëtist is een deskundige op het gebied 
van voeding en de relatie van voeding tot 
gezondheid. De diëtisten van BrabantZorg 
zijn gespecialiseerd in eten en drinken bij 
ouderen en chronisch zieken en problemen 
die u hierbij kunt ondervinden, zoals 
bijvoorbeeld gewichtsverlies, diabetes, 
kauw- en slikproblemen, sondevoeding en 
overgewicht. 

De juiste balans
Met het ouder worden komen meer 
ziektebeelden voor waardoor juist dan de 
aandacht voor gezonde voeding belangrijk is. 
Met het eten van gezonde voeding kunt u 
een bijdrage leveren aan uw herstel of 
conditie. De diëtist zoekt naar de juiste 
balans, in plaats van u allerlei dingen te 
ontzeggen. 

U houdt zelf de regie
De diëtist kijkt samen met u naar uw 
persoonlijke situatie en geeft advies en 
ondersteuning aan u, uw familie en het team 
rondom u. Daarbij worden zo nodig ook 
andere medewerkers van BrabantZorg, de 
keuken en familie of mantelzorgers 
betrokken. U houdt zelf de regie en bepaalt 
wat u wel en niet wilt.

Diëtist 
Behandel- en Kenniscentrum
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Ergotherapeut
Behandel- en Kenniscentrum

Als dagelijkse bezigheden minder vanzelf-
sprekend worden, kan dat een grote impact 
hebben. De ergotherapeut kan u met advies 
en behandelingen leren omgaan met uw 
beperkingen.

De ergotherapeut kan u helpen wanneer u 
problemen ervaart met het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Deze problemen 
kunnen worden veroorzaakt door 
lichamelijke, psychische of cognitieve 
(bijvoorbeeld geheugen, oriëntatie, planning) 
beperkingen. 

Hoe ziet een behandeling ergotherapie 
eruit?
De ergotherapeut kijkt met u mee tijdens 
het uitvoeren van activiteiten waarbij u 
problemen ervaart. Samen met u worden 
uw problemen in kaart gebracht. Vervolgens 

wordt een behandelplan opgesteld. De 
ergotherapeut oefent met u, geeft advies of 
zoekt samen met u naar alternatieven. De 
ergotherapeut geeft indien nodig uitleg aan 
bijvoorbeeld uw partner, familielid of 
thuiszorgmedewerker. Advies over het 
aanpassen van uw woning behoort ook tot 
de mogelijkheden, met als doel dat u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Gespecialiseerde behandeling 
De ergotherapeuten van BrabantZorg zijn 
onder andere gespecialiseerd in het 
behandelen van beperkingen rondom CVA 
(hersenbloeding of -infarct), dementie, 
COPD, de ziekte van Parkinson en Multiple 
Sclerose. Zij zijn aangesloten bij de 
desbetreffende netwerken. Ook behandelen 
zij de gevolgen van reuma en chronische 
vermoeidheids-klachten.
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Lichamelijke beperkingen zoals moeite 
hebben met lopen of opstaan, kunnen 
uw zelfstandigheid beïnvloeden. De 
fysiotherapeuten van BrabantZorg zijn 
gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen 
en chronisch zieken.

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven. Met behulp van de fysiotherapeut 
kunnen uw klachten bij dagelijkse 
bewegingen verminderen en kan 
achteruitgang worden voorkomen. De 
behandelingen richten zich op complexe 
hulpvragen, maar bieden ook onder-
steuning voor mensen met onder andere 
oedeem, amputaties, nieuwe heup/knie/
schouder, dementie, reuma, CVA 
(hersenbloeding of -infarct), de ziekte van 
Parkinson, COPD (chronische longziekte), 
NAH (niet aan-geboren hersenletsel) of 
Multiple Sclerose. De behandeling vindt 
zowel individueel als in groepen plaats. 

Wat houdt de behandeling in?
De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw 
manier van bewegen bij bijvoorbeeld op-
staan, aankleden en het uitoefenen van uw 
hobby’s. Samen wordt getraind op een goede 
manier van zitten, lopen, het aannemen van 
een goede lighouding, verplaatsen in bed, 
traplopen en het bewaren van evenwicht. 
Ook werkt de fysiotherapeut samen met u 
aan het verbeteren van uw conditie en 
mobiliteit. De fysiotherapeut geeft advies 
aan mantelzorgers en verzorgenden en 
ondersteunt bij onder andere het aanmeten 
van orthopedische schoenen en prothesen.

Vervolg na revalidatie/behandeling
Als u uitgerevalideerd bent en u heeft nog 
behandeling nodig, kunt u ook thuis 
behandeld worden. U kunt na behandeling 
ook terecht bij onze fysiotherapie- en fitness 
groepen zoals, NAH-groep en Parkinson-
groep of bij BrabantZorg Fit (zie pagina 33). 

Fysiotherapeut
Behandel- en Kenniscentrum
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Geestelijke verzorging heeft aandacht 
voor de binnenkant, voor alles wat voor u 
belangrijk is. 

Warme aandacht
Als u noodgedwongen uw vertrouwde 
omgeving moet verlaten of te maken krijgt 
met ziekte, eenzaamheid of het wegvallen 
van dierbaren, kan de geestelijk verzorger 
een steun in de rug zijn. Ook in goede 
tijden, of als er niets aan de hand is, kunt u 
bij hem of haar terecht. Warme aandacht 
voor wie u bent en voor wat u bezighoudt; 
dáár gaat het om. 

Liturgische vieringen en andere 
rituelen 
Naast de individuele geestelijke verzorging, 
die eveneens de laatste fase van het leven 

omvat, is er per locatie een wisselend aanbod 
van liturgische vieringen en andere rituelen. 
In overleg kan de geestelijk verzorger 
voorgaan bij een uitvaart of afscheidsdienst.

Commissie Geestelijke Zorg
Omdat aandachtige en menslievende zorg 
een zaak van en voor allen is, hebben alle 
locaties van BrabantZorg een Commissie 
Geestelijke Zorg. Een commissie bestaat uit 
medewerkers en bewoners van die locatie. 
De geestelijk verzorger begeleidt de 
commissie die allerlei activiteiten 
organiseert. Hierbij kan gedacht worden aan 
gespreksgroepen rondom een thema of 
momenten van stilte en bezinning. 
BrabantZorg maakt geen onderscheid in 
religie of levensbeschouwing. Iedereen is van 
harte welkom bij de geestelijk verzorger.

Geestelijk 
verzorger 

Behandel- en Kenniscentrum
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Ouder worden kan gepaard gaan met 
lichamelijke, geestelijke en sociale 
beperkingen. Dit kan leiden tot een complex 
ziektebeeld. De ondersteuning van de 
geriatrisch verpleegkundige is erop gericht u 
met deze beperkingen zo optimaal mogelijk 
te laten functioneren. 

Oudere mensen hebben vaak te kampen met 
meerdere chronische aandoeningen 
tegelijkertijd. Dit maakt de zorg complex. De 
taak van de geriatrisch verpleegkundige is 
om uw persoonlijke situatie te bekijken en de 
juiste zorg voor u te bewerkstelligen. 

Observatie en signalering
De geriatrisch verpleegkundige observeert 
en signaleert beperkingen die te maken 

hebben met de verschillende ziektebeelden 
die ouderen kunnen hebben. Samen met het 
betrokken zorgteam wordt een zorgplan 
opgesteld. Wanneer nodig worden ook 
andere deskundigen ingeschakeld. 

Coördinatie van zorg
De geriatrisch verpleegkundige coördineert 
de zorg rondom u en uw zorgproces en 
houdt voor u de vinger aan de pols. De 
geriatrisch verpleegkundige overlegt met en 
geeft advies aan collega’s en aan u en uw 
familieleden. Wanneer u in een van de 
locaties van BrabantZorg woont, kan de 
geriatrisch verpleegkundige voor u worden 
ingeschakeld. 

Geriatrisch 
verpleegkundige 

Behandel- en Kenniscentrum
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Goede communicatie is belangrijk voor 
iedereen. De logopedisten van BrabantZorg 
helpen u bij problemen met spraak, taal, 
lezen, schrijven, gehoor en slikken.

Deze problemen kunnen veroorzaakt 
worden door aandoeningen die samen-
hangen met het ouder worden zoals COPD, 
dementie, CVA (hersenbloeding of -infarct), 
de ziekte van Parkinson of spierziekten.

Hulp bij communicatie
Wanneer u last heeft van een verminderde 
verstaanbaarheid of problemen ervaart met 
het formuleren en begrijpen van taal zoals 
bij afasie, kan de logopedist dit samen met 
u verbeteren door middel van een training. 
Ook kan de logopedist u adviseren bij  

(ge)hoorproblemen en geeft hij of zij 
voorlichting en advies aan uw naasten. De 
logopedist biedt hulp bij de keuze tot 
aanschaf en het gebruik van alternatieve 
communicatiemiddelen. 

Sliktraining
Ook bij moeilijkheden tijdens het eten en 
drinken (slikproblemen) kan de logopedist 
u begeleiden door bijvoorbeeld advies te 
geven over de houding, aangepaste voeding 
en het geven van sliktraining. De logopedist 
bespreekt met u uw problemen en wensen 
en kijkt daarbij wat bij u past. 

Logopedist 
Behandel- en Kenniscentrum
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Longverpleegkundige
Behandel- en Kenniscentrum

Bij mensen met een longaandoening is 
ademen niet vanzelfsprekend. Zij moeten 
dagelijks strijd leveren om lucht binnen te 
krijgen die ze nodig hebben om te leven. 
Een longaandoening kan de kwaliteit van 
leven verminderen. De longverpleegkundige 
begeleidt mensen in dit ziekteproces en helpt 
klachten te verminderen.

Longziekten zoals COPD en astma zijn niet 
te genezen. De longverpleegkundige kan u 
echter wel helpen met de beperkingen om te 
gaan. Zij begeleidt u bij de acceptatie van de 
ziekte, geeft advies over medicatie, 
beoordeelt de inhalatietechniek en biedt 
hulp bij stoppen met roken. Hierdoor 
kunnen klachten in grote mate verminderen. 

Wat past bij u?
De longverpleegkundige kijkt naar uw 
levensstijl: wat past het beste bij u en wat 

kunt u zelf doen? Mensen met een long-
aandoening zijn geneigd steeds minder te 
bewegen, waardoor de conditie achteruit 
gaat en men niet zelden in een sociaal 
isolement raakt. De longverpleegkundige 
helpt u deze cirkel te doorbreken om 
verergering van de klachten te voorkomen.

Longziekten en angst 
Longziekten gaan vaak gepaard met angst. 
Angst voor benauwdheid en voor het ziekte-
verloop. De longverpleegkundige maakt dit 
bespreekbaar en zoekt samen met u naar 
manieren van verlichting.
Ook in de laatste levensfase biedt de 
longverpleegkundige begeleiding. Voor alle 
vragen op het gebied van longziekten kunt 
u bij de longverpleegkundige terecht.
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Een verhuizing naar een zorginstelling is niet 
altijd gemakkelijk. Maar ook door gemis, 
een ziekte, rouw en eenzaamheid kunt u uit 
balans raken. De maatschappelijk werkers 
van BrabantZorg helpen weer inhoud te 
geven aan het leven. 

Door te luisteren, begeleiding te bieden en 
adviezen te geven over bijvoorbeeld 
financiën, gezondheid, relaties, wonen en 
werken, biedt de maatschappelijk werker u 
en uw naasten ondersteuning. Ook bij 
psychosociale problemen als gevolg van 
ziekte kan de maatschappelijk werker u 
helpen. U kunt daarbij denken aan rouw- en 
verliesverwerking als gevolg van 
veranderingen die in uw leven plaatsvonden. 

Praktische hulp en adviezen
Ook bij begeleiding van ontspoorde zorg, 
ouderenmishandeling, belangenbehartiging 
en conflictbemiddeling kan de maat-
schappelijk werker een rol spelen. U kunt 
denken aan spanningen tussen een cliënt en 
diens omgeving, ondersteuning als u minder 
goed ‘in uw vel’ zit, maar ook praktische 
adviezen over bewindvoering. 

Begeleiding in groepen of individueel
Maatschappelijk werk richt zich ook op 
begeleiding en het geven van adviezen aan 
familieleden. Naast individuele begeleiding 
biedt BrabantZorg ook groepsbegeleiding 
zoals lotgenotengroepen. 

Maatschappelijk
werker 

Behandel- en Kenniscentrum
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Lichaamstaal en gevoel, daar draait het 
om bij de miMakker. Hij of zij maakt 
op doeltreffende wijze contact met 
dementerende ouderen. 

Regelmatig brengen de miMakkers van 
BrabantZorg een bezoek aan de locaties en 
zelfstandig wonende cliënten. Het doel is 
om, samen met de cliënten, een waardevol 
contact te krijgen. De miMakker doet dit 
met respectvolle verwondering en oprechte 
openheid. Zij stappen met vanzelf-
sprekendheid in de wereld van de cliënt. 

Vreugde en verdriet
De miMakker staat voor vreugde en 
verdriet, een lach en een traan. Zij zijn voor 
veel mensen herkenbaar. Dementerende 

ouderen raken vaak verstard en grijpen 
terug op hun eerste levensbehoeften. De 
miMakker weet hierin aansluiting te 
vinden. Door non-verbale interactie, 
grenzeloze fantasie, humor, inlevings-
vermogen en rust zorgt de miMakker voor 
meer kwaliteit van leven voor mensen met 
dementie. 

Training contact maken
Voor familieleden, vrijwilligers en 
medewerkers biedt BrabantZorg de training 
contact maken aan. Hierbij worden hand-
vatten geboden voor het beter begrijpen 
van de lichaamstaal van de cliënten en het 
leggen van contact met hen. De training 
bestaat met name uit het uitleggen hoe om 
te gaan met de dementerende cliënt.

miMakker 
Behandel- en Kenniscentrum
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Wanneer u een niet aangeboren hersenletsel 
(NAH) heeft kan de NAH-consulent u en 
uw naasten helpen met begeleiding, advies 
en training om de gewone alledaagse dingen 
weer zo goed als mogelijk op te pakken. 

Niet aangeboren hersenletsel ontstaat in de 
loop van het leven; het wordt nogal eens als 
een breuk in de levenslijn ervaren. 
Voorbeelden hiervan zijn een herseninfarct, 
tumoren of een ongeluk. Dit kan leiden tot 
zichtbare lichamelijke beperkingen zoals 
verlammingsverschijnselen of 
spraakstoornissen.

Onbegrip niet-zichtbare verschijnselen
Daarnaast kunnen er niet-zichtbare 
verschijnselen van NAH zijn zoals stoornissen 
in het geheugen, slechte concentratie en 

vermoeidheid. Ook kunnen er veranderingen 
optreden op het gebied van emotie en gedrag. 
Soms is dit door de omgeving moeilijk te 
begrijpen. ‘Maar je ziet er toch goed uit’ of 
‘Wat doe je toch moeilijk’ zijn opmerkingen 
die u wellicht regelmatig hoort. Dit kan leiden 
tot somberheid en depressie. 

Datgene wat u wél kan
De NAH-consulent kan hulp bieden en komt 
hiervoor bij u thuis. Gesprekken zijn gericht 
op wat u wél kan en hoe u en uw omgeving 
kunnen omgaan met de beperkingen en de 
veranderingen. Er is veel aandacht voor het 
verwerkingsproces, maar bijvoorbeeld ook 
voor het vinden van de juiste behandeling of 
het opnieuw oppakken van werk en/of 
hobby’s.

NAH-consulent 
Behandel- en Kenniscentrum
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De parkinsonconsulent van BrabantZorg 
helpt u en uw naasten de symptomen van 
de ziekte van Parkinson onder controle te 
houden. Zij doen dit door het geven van 
training, voorlichting, ondersteuning en 
advies. 

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte 
die wordt gekenmerkt door een steeds 
verdergaande verstoring van de motoriek. 
De Parkinson-consulent begeleidt u en uw 
naasten in het ziekteproces. 

Kijken naar wat u wél kan
De parkinsonconsulent brengt een bezoek 
bij u thuis en zoekt samen met u naar 
praktische oplossingen. Daarbij wordt 
gekeken naar wat u wél kan. U kunt met al 

uw vragen bij de parkinsonconsulent 
terecht. Er bestaat de mogelijkheid om deel 
te nemen aan een PEPP-training van acht 
bijeenkomsten. Hierbij wordt in kleine 
groepen voorlichting en advies gegeven. 
Het doel van de cursus is het beter om 
kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte.

ParkinsonNet
BrabantZorg is aangesloten bij het 
ParkinsonNet. Dit is een netwerk van 
zorgverleners die zijn gespecialiseerd in het 
behandelen en begeleiden van mensen met 
de ziekte van Parkinson. De Parkinson-
consulent coördineert en verwijst u, in 
overleg met de neuroloog, naar de juiste 
hulpverleners. Hierdoor bent u verzekerd 
van goed afgestemde professionele zorg.

Behandel- en Kenniscentrum
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Ziekte, depressie, dementie of een 
verhuizing naar een zorginstelling kunnen 
u uit balans brengen. Wanneer u psychische 
en/of cognitieve problemen heeft kan de 
psycholoog u helpen. 

Als er een moment komt waarop u niet 
goed weet hoe u verder moet in het leven, 
kunt u terecht bij de psycholoog. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld aanpassings-
moeilijkheden na een verhuizing, 
verdenking van dementie, angsten, 
stemmingswisselingen, verwardheid, 
rusteloosheid en agressie. 

Een advies dat bij u past
De psychologen van BrabantZorg zijn 
gespecialiseerd in hulpverlening aan 

cliënten met deze problematiek. Door zich 
in uw achtergrond, levensgeschiedenis en 
uw psychisch functioneren te verdiepen, 
komen zij tot een advies dat bij u past. 
 
Behandeling
De behandeling is gericht op verbetering 
van uw welzijn en verbetering van de 
kwaliteit van uw leven. Via een onderzoek, 
gesprekken en observaties stelt de 
psycholoog een diagnose. Dit kan 
uitmonden in een advies, een individuele 
behandeling of in het opstellen van een 
begeleidingsplan. Ook uw omgeving kan 
hierbij betrokken worden. Samen met u en 
eventueel uw naasten wordt gekeken hoe u 
de draad weer op kunt pakken. 

Psycholoog 
Behandel- en Kenniscentrum
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Seksualiteit en intimiteit zijn zaken die 
verbonden zijn met het leven. Ook bij de 
ouder wordende mens. Wanneer door ziekte, 
een handicap of het verouderingsproces 
problemen ontstaan bij seksualiteit of 
intimiteit kunt u voor vragen, advies, 
begeleiding en therapie terecht bij de 
seksuoloog van BrabantZorg. 

Over seksualiteit en intimiteit mag je 
praten
Voor veel mensen is het bespreekbaar 
maken van problemen rondom seksualiteit 
en intimiteit moeilijk. Toch is het belangrijk 
hierover te praten. Het zijn vaak problemen 
die veel voorkomen en die een grote impact 
kunnen hebben. Problemen rondom 
seksualiteit en intimiteit kunnen 
veroorzaakt worden door een lichamelijke, 
psychische of sociale beperking. Ook door 

medicatie kunnen er veranderingen 
optreden in de beleving van seksualiteit. 

Hulp voor u en/of uw partner
Seksuele problemen uiten zich bij iedereen 
anders. Bijvoorbeeld door schaamte 
vanwege lichamelijke beperkingen. Ook 
kunnen er veranderingen binnen een relatie 
ontstaan, bijvoorbeeld door de veranderde 
rol van de partner, als verzorger. Een 
chronische ziekte kan ook seksuele zorgen 
en problemen met zich meebrengen. Er 
kunnen vragen zijn over de bijwerkingen 
van medicatie op het gebied van seksualiteit 
of vragen over seksuele hulpmiddelen. De 
seksuoloog verstrekt in een consult hierover 
informatie. Ook kan er gekozen worden 
voor een behandeltraject, waar mogelijk 
ook uw partner bij betrokken wordt. 

Seksuoloog 
Behandel- en Kenniscentrum
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Door middel van muziek, klanken en 
instrumenten ontmoet de specialist 
muziekactiviteiten dementerende ouderen in 
hun eigen belevingswereld. 

Voor veel ouderen met dementie is de taal 
verloren gegaan. Dit betekent niet dat er 
geen communicatie mogelijk is. Met behulp 
van muziek is de specialist muziekactivitei-
ten in staat om gevoelens van verdriet en 
plezier uit te drukken. Zij kan cliënten 
prikkelen en ze even ontmoeten in hun eigen 
belevingswereld. 

Herinneringen 
De activiteiten worden individueel 
afgestemd. Er wordt gekeken waarop de 

cliënt goed reageert en daarop wordt de 
activiteit aangepast. De kracht van muziek is 
het oproepen van herinneringen en emoties. 
Bij het horen van (oude) liedjes breekt vaak 
een glimlach door. Je ziet cliënten de lippen 
bewegen, zachtjes meezingen, neuriën of 
meedeinen op het ritme van de muziek. 

Veiligheid en ontspanning
Mensen met dementie reageren doorgaans 
erg goed op het beluisteren van muziek. 
Muziek geeft veiligheid, is sociaal, zorgt voor 
ontspanning en nodigt uit tot communicatie 
en bewegen. Tijdens de muziekactiviteiten 
kunnen zij zelf ook meespelen op een 
instrument. Muziek communiceert met en 
voor ouderen met dementie.

Specialist
muziekactiviteiten 

Behandel- en Kenniscentrum
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De specialist ouderengeneeskunde 
is een arts die gespecialiseerd is in 
gezondheidsproblemen en de gevolgen 
daarvan bij ouderen en chronisch zieken.

De specialist ouderengeneeskunde brengt 
samen met u in kaart welke klachten er zijn 
en welke hulp u nodig heeft. Niet alleen op 
medisch gebied, maar ook op het gebied van 
welbevinden en welzijn. Zo kijkt de specialist 
ouderengeneeskunde naar de algemene 
dagelijkse levensbehoeften, maatschappelijke 
ondersteuning, praktische lichamelijke 
ondersteuning en bijvoorbeeld 
dagbehandeling ter ontlasting van de 
thuissituatie. Ook begeleidt de specialist 
oudergeneeskunde de zorg in de laatste 
levensfase.

Coördinatie van de zorg rondom u
De specialist ouderengeneeskunde is de spin 
in het web. Hij of zij kijkt naar uw geschiede-
nis en achtergrond en naar wat er voor u 
belangrijk is. Uw familie wordt hierbij in 
belangrijke mate betrokken. De specialist 
ouderengeneeskunde overlegt met het hele 
team van behandelaars en verzorgers en 
coördineert vervolgens de zorg rondom u.

Thuissituatie
Indien nodig schakelt de huisarts de 
specialist ouderengeneeskunde in, ook voor 
ouderen en chronisch zieken thuis. De 
specialist ouderen-geneeskunde kan de 
huisarts onder andere ondersteunen in 
onderzoek, behandeling en begeleiding van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Zo nodig kan de specialist 
ouderengeneeskunde u thuis bezoeken.

Specialist ouderen-
geneeskunde

Behandel- en Kenniscentrum
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Sommige ziektebeelden zoals dementie of 
een beroerte, kunnen gedragsveranderingen 
met zich meebrengen. Soms kunnen hierdoor 
misverstanden en irritaties ontstaan 
tussen u en uw naaste. De Video Interactie 
Ouderenzorg Consulent geeft de mantelzorger 
handvatten hoe hier mee om te gaan. 

Gedragsveranderingen kunnen zorgen voor 
een machteloos gevoel en zijn er vaak de 
oorzaak van dat mantelzorgers de zorg voor 
hun naaste niet langdurig kunnen vol-
houden. De Video Interactie Ouderenzorg 
Consulent kan hierbij ondersteuning bieden. 
De begeleidingsmethode bestaat uit het 
maken van videobeelden van de eigen 
dagelijkse situatie bij u thuis. Aan de hand 
hiervan leert u hoe u zelf kunt bijdragen aan 
een goed contact met uw naaste. Het doel 
van de begeleiding is dat u (weer) grip krijgt 
op uw situatie

Kijken naar wat wél goed gaat
De videobeelden maken u bewust van uw 
eigen handelen. Er wordt altijd gekeken naar 
goede contactmomenten en hierdoor wordt 
de mantelzorger op een positieve manier 
ondersteund.

Praktische hulp
De Video Interactie Ouderenzorg Consulent 
biedt met name praktische hulp door te 
kijken naar dagelijkse dingen. U ervaart snel 
resultaat waardoor u elkaar (weer) weet te 
vinden.

Video Interactie  
Ouderenzorg Consulent 

Behandel- en Kenniscentrum
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Wanneer u een wond heeft die niet goed ge-
neest of wanneer u een wond heeft waarvan 
u niet weet hoe u die moet behandelen, dan 
kunt u voor advies, informatie en voorlich-
ting terecht bij de wondverpleegkundige 
van BrabantZorg. De wondverpleegkundige 
begeleidt u ook in uw thuissituatie. 

Wonden kunnen door verschillende 
oorzaken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan 
stoten, snijden, verbranden maar ook door 
een ongeluk, operatie, problemen bij de 
doorbloeding of door ziekten zoals kanker 
en diabetes. Ook kan de conditie van uw 
huid, uw voeding en uw leefstijl van invloed 
zijn op het ontstaan en het verloop van het 
genezingsproces van uw wond. De wond-
verpleegkundige van BrabantZorg is 
speciaal opgeleid om samen met u een 
(multidisciplinair)behandelplan op te 

stellen met als mogelijke doelen het 
genezen van de wond, verminderen van pijn 
en het voorkomen van het ontstaan van 
nieuwe wonden. 

De juiste materialen
Het gebruik van de juiste materialen bij 
wondverzorging is belangrijk. De wond-
verpleegkundige kiest de voor u geschikte 
materialen. Hierdoor bent u verzekerd van 
goed materiaalgebruik en een passende 
voorraad in uw thuissituatie.

Laatste levensfase
Tijdens de laatste levensfase is een goede 
verzorging van de huid en eventuele 
wonden belangrijk. Ook in deze fase kan de 
wondverpleegkundige u en uw mantel-
zorger en andere zorgverleners bijstaan met 
advies, begeleiding en behandeling. 

Wondverpleegkundige 
Behandel- en Kenniscentrum
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Als u herstellende bent van bijvoorbeeld 
een beroerte, een ernstige wond of een 
zware operatie, dan biedt BrabantZorg u 
de gelegenheid om te revalideren. Dat kan 
tijdens een opname en in nabehandeling 
thuis. 

U bent de hoofdrolspeler
Tijdens een opname van drie weken tot vier 
maanden werkt u onder eigen regie aan uw 
herstel. U wordt ondersteund door een 
professioneel team van verzorgenden, ver-
pleegkundigen en behandelaars. Het doel van 
de revalidatie is terugkeer naar huis of naar 
een permanente woonvoorziening zoals een 
verzorgings- of verpleeghuis. In een crisissi-
tuatie bieden wij binnen 24 uur opname.
 
Revalideren is hard werken!
In samenspraak met u en uw naasten wordt 
een zorg- en behandelplan opgesteld. U 
oefent tijdens de behandelmomenten, maar 
zeker ook door de dag heen. Uw naasten 
worden nauw betrokken bij uw revalidatie. 
Tijdens uw revalidatieproces bootsen wij de 
thuissituatie zo goed mogelijk na waardoor u 
bijvoorbeeld zelf weer leert om de maaltijd te 
verzorgen, drinken te halen, kleine stukjes te 
lopen, te wassen aan de wastafel en uw bed 
op te maken. Mocht het nodig zijn dan zijn 
er thuis verschillende nabehandeling 
mogelijkheden.

Geriatrische
revalidatie 

Revalidatie
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BrabantZorg biedt revalidatie in 
Ammerzoden, Oss, Schaijk, 
‘s-Hertogenbosch en Veghel. 
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BrabantZorg biedt dagbehandeling 
wanneer u lichamelijke beperkingen heeft. 
Daarbij gaan we uit van uw behoeften en 
mogelijkheden. 

Het programma bestaat uit dagactiviteiten 
in combinatie met behandeling door diverse 
behandelaars. Uitgangspunt hierbij is dat u 
zelf aan de slag gaat om uw mogelijkheden 
optimaal te benutten. Dagbehandeling voor 
mensen met lichamelijke klachten richt zich 
op revalidatie en stabilisatie. Daarna 
worden de therapieën afgestemd op datgene 
wat u bereikt heeft.

Individueel en in een groep
De dagactiviteiten worden zowel individueel 
als in groepsverband gegeven waarbij u 
kunt werken aan uw lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 

NAH en de ziekte van Parkinson
Onze dagbehandeling is ook bedoeld voor 
mensen met niet aangeboren hersenletsel 
(NAH) en mensen met de ziekte van 
Parkinson. Bij BrabantZorg zijn Parkinson-
consulenten en NAH-consulenten werk-
zaam die u en uw naasten leren omgaan 
met uw beperkingen. BrabantZorg geeft 
voorlichting, advies en geeft antwoord op 
uw vragen. Onze dagbehandeling is 
aangesloten bij ParkinsonNet en Ketenzorg 
CVA (hersenbloeding of –infarct). 

Dagbehandeling 
Revalidatie
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BrabantZorg biedt dagbehandeling voor 
mensen met lichamelijke beperkingen in 
Ammerzoden, Oss en Veghel. 
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Voor mensen met dementie bieden wij 
dagbehandeling, zowel individueel als in 
groepsverband. Daarbij gaan we uit van de 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Dagbehandeling dementie maakt onderdeel 
uit van Ketenzorg PG. Het programma 
bestaat uit dagactiviteiten in combinatie 
met behandeling. Uitgangspunt hierbij is 
dat de cliënt zelf aan de slag gaat om zijn of 
haar mogelijkheden optimaal te benutten. 
Het programma richt zich op structuur. Een 
overzichtelijke dagbehandeling is hierin 
belangrijk. 

Voorbeelden van activiteiten zijn 
geheugenoefeningen, gespreksgroepen, 
bewegen, creatieve activiteiten, 
huishoudelijke klusjes en ontspanning.

Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers
Er wordt bij de dagbehandeling gewerkt 
met een vast team, waardoor de cliënt 
zoveel mogelijk van dezelfde medewerkers 
ondersteuning krijgt. Als de cliënt 
gebruikmaakt van gespecialiseerde 
thuiszorg zal de cliënt daar zoveel mogelijk 
dezelfde medewerkers treffen als bij de 
dagbehandeling. 

Casemanager en dementieconsulent
Met cursussen, gespreksgroepen, 
informatie en advies staat BrabantZorg 
mantelzorgers bij in de zorg voor hun 
naaste. Wij kunnen hen in contact brengen 
met een casemanager of dementieconsulent 
die zicht geeft op alle mogelijkheden van 
zorg. 

Dagbehandeling
dementie

Dementiezorg

30

BrabantZorg biedt dagbehandeling voor 
dementerenden in Ammerzoden, Herpen, 
Nistelrode, Oss, Schaijk en Veghel.  
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Dementerende ouderen zijn afhankelijk van 
de hulp van anderen. Om die naaste omge-
ving te ontlasten biedt BrabantZorg een 
logeermogelijkheid. Ook in een crisissituatie 
is er tijdelijke opvang. 

Een veilig logeeradres
Respijtzorg, oftewel een logeermogelijkheid, 
kan een uitkomst bieden als het niet lukt de 
benodigde zorg voortdurend in de eigen 
omgeving van de cliënt te organiseren. Wij 
bieden een veilig logeeradres met de zorg, 
begeleiding, revalidatie en behandeling die 
nodig is. Ook wordt zorg in de laatste 
levensfase verleend. Het kortdurend logeren 
kan voor één of enkele vaste dagen per week, 
maar ook voor de nacht, het weekend of 
tijdens vakantie van een mantelzorger.
Kortdurende opname dementie maakt 
onderdeel uit van Ketenzorg PG. 

Crisis- of spoedopname
Als de zorg van de omgeving plots wegvalt of 
als er een onverwachte situatie ontstaat die 
acuut om een tijdelijke oplossing vraagt, 
bieden wij direct passende hulp. In een 
crisissituatie zorgen wij binnen 24 uur voor 
een opname.

Casemanager en dementieconsulent
Met cursussen, gespreksgroepen, informatie 
en advies staat BrabantZorg mantelzorgers 
bij in de zorg voor hun naaste. Wij kunnen 
hen in contact brengen met een casemanager 
of dementieconsulent die zicht geeft op alle 
mogelijkheden van zorg. 

Kortdurende opname 
dementie

Dementiezorg

BrabantZorg biedt kortdurende zorg in 
Ammerzoden, Schaijk en Veghel.
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Als de zorg in de thuissituatie te complex 
of veelomvattend wordt, kunnen wij 
ondersteuning bieden. Een nauw 
samenwerkend team van gespecialiseerde 
medewerkers biedt de dementerende cliënt 
de benodigde zorg en begeleiding aan huis. 

Belevingsgerichte benadering
De zorg die de medewerkers van de 
gespecialiseerde thuiszorg bieden, is 
belevingsgericht. Dit wil zeggen dat onze 
medewerkers zich in de belevingswereld en 
gevoelens van de cliënt verplaatsen. Dit 
draagt ertoe bij dat de cliënt zich prettiger en 
veiliger voelt.

Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers
Er wordt gewerkt met een vast team 
waardoor de cliënt zoveel mogelijk van 
dezelfde medewerkers ondersteuning krijgt. 
Als de cliënt gebruik maakt van de 

dagbehandeling zal hij of zij daar zoveel 
mogelijk dezelfde medewerkers aantreffen 
als thuis. Ook de activiteitenbegeleiding 
wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. 
Wij geven adviezen en praktische tips om het 
leven thuis gemakkelijker te maken.

Casemanager en dementieconsulent
Met cursussen, gespreksgroepen, 
informatie en advies staat BrabantZorg 
mantelzorgers bij in de zorg voor hun 
naaste. Wij kunnen hen in contact brengen 
met een casemanager of dementie-
consulent, die het aanbod afstemt op de 
individuele situatie van de cliënt. 

Gespecialiseerde thuiszorg maakt onderdeel 
uit van Ketenzorg PG. BrabantZorg biedt 
gespecialiseerde thuiszorg binnen het gehele 
werkgebied.

Gespecialiseerde 
thuiszorg

Dementiezorg
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Ouderen die graag in beweging blijven kunnen 
gebruik maken van BrabantZorg Fit. 
BrabantZorg Fit biedt sportprogramma’s 
waarbij individueel en groepsgewijs geoefend 
of gefitnesst kan worden. Deelname aan 
BrabantZorg Fit staat los van ziek zijn of een 
verblijf in het verpleeghuis. U kan hier zonder 
medische indicatie terecht.

BrabantZorg Fit biedt u verschillende oefen-
mogelijkheden. Zo is er groepsfysiotherapie 
voor mensen met NAH, COPD of bijvoorbeeld 
de ziekte van Parkinson. Deze groepen staan 
onder begeleiding van de fysiotherapeut. Er 
wordt gerichte therapie gegeven die door uw 
verzekering vergoed kan worden. 

BrabantZorg Fitness
Er zijn BrabantZorg Fitnessgroepen onder 
begeleiding van bewegingsbegeleiders. 
Hiervoor zijn meerdere oefenapparaten 
beschikbaar waarop onder andere virtueel 
gesport kan worden. U wordt vooraf 
gescreend door een fysiotherapeut en kunt 
vervolgens direct aan de slag. Voor de 

fitnessgroepen wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. In onze beweegtuin is het 
mogelijk op eigen initiatief of onder 
begeleiding van een deskundige te bewegen.

Ontmoetingsplek voor ouderen 
BrabantZorg Fit is meer dan alleen een 
oefenruimte waar u kunt werken aan uw 
conditie en spierkracht. BrabantZorg Fit is 
een ontmoetingsplek. Samen bewegen 
stimuleert en geeft gezelligheid. Terwijl u 
aan uw gezondheid werkt kunt u sociale 
contacten opbouwen en onderhouden.

BrabantZorg Fit
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BrabantZorg Fit is gevestigd in 
Ammerzoden, Oss, ‘s-Hertogenbosch, 
Uden en Veghel. 
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Veel mensen willen graag thuis sterven.  
Dat kan niet altijd. Daarom biedt 
BrabantZorg de mogelijkheid om - op een 
waardige manier en in een veilige omgeving - 
afscheid te nemen van het leven. 

Zorg in de laatste levensfase is zorg voor 
mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de 
laatste fase van hun leven ingaan. Deze 
palliatieve zorg is vooral gericht op de psy-
chosociale en spirituele behoeften van uzelf 
en uw naasten. Daarnaast is er veel aandacht 
voor het beheersen van de pijn en andere 
symptomen van de ziekte. Een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven en sterven, 
dáár gaat het om.

Warme en respectvolle zorg
Deze warme en respectvolle zorg wordt 
verleend door een vast, multidisciplinair 
team. U verblijft in een éénpersoonskamer 
met (gedeelde) douche en toilet. Uw naasten 
zijn altijd welkom en kunnen dicht bij u 
overnachten. Zorg in de laatste levensfase is 
bedoeld voor mensen met een 
levensverwachting van maximaal drie 
maanden en voor hen die thuis willen 
sterven, maar bij wie de mantelzorg 
overbelast raakt.

Geestelijke Verzorging 
Tot dit multidisciplinaire team behoort een 
geestelijk verzorger. Hij of zij ondersteunt u 
en uw naasten bij zingevingsvragen, 
moeilijke keuzes en afscheid nemen. In 
overleg kan een geestelijk verzorger ook de 
uitvaart begeleiden.

Zorg in de laatste 
levensfase  

BrabantZorg biedt zorg in de laatste
levensfase in Ammerzoden, Oss, Schaijk, 
‘s-Hertogenbosch en Veghel. 

Kijk voor de contactgegevens op pagina 37
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In zorg- en herstelhotel Udens Duyn kunt 
u à la carte herstellen en genieten. De focus 
ligt op een prettig verblijf, waarbij zorg altijd 
dichtbij is. 

Herstel na operatie
Wanneer u nog niet naar huis kunt of wilt na 
een ziekenhuisopname, biedt Udens Duyn de 
mogelijkheid om in alle rust en ruimte te 
werken aan uw herstel. Er is dag en nacht 
zorg en verpleging aanwezig. Daarnaast kan 
indien gewenst uw herstelproces begeleid 
worden door  behandelaars van BrabantZorg 
die werkzaam zijn in Udens Duyn

Verblijf met zorg
Udens Duyn biedt overbruggingszorg wan-
neer u niet meer in uw bestaande woonsitu-
atie kunt blijven en bijvoorbeeld op een 
wachtlijst staat voor een verpleeghuis of 
woning met zorgindicatie. 

In een crisissituatie kan u of uw naaste bij 
ons worden opgevangen, uiteraard mits wij 
de passende en adequate hulp en zorg 
kunnen bieden die nodig is.

Overname mantelzorg
Zorgen voor een hulpbehoevende dierbare 
kan zeer intensief zijn. Valt u als mantelzor-
ger (tijdelijk) uit of hebt u als mantelzorger 
behoefte om even op adem te komen? Uw 
dierbare kan tijdelijk bij Udens Duyn verblij-
ven, zij ontzorgen u graag! 

Vakantie en gastenkamer 
Heeft u continu zorg nodig en wilt u met 
vakantie? Bij Udens Duyn kunt u korte of 
langere tijd genieten van comfort, rust en 
zorg. De faciliteiten van het hotel, de Bra-
bantse gastvrijheid en de prachtige omgeving 
zorgen voor het ultieme vakantiegevoel.

Een dierbare die verblijft bij Hotel Udens 
Duyn of in ziekenhuis Bernhoven? U kunt 
tegen aantrekkelijke tarieven, voor korte of 
lange tijd, dichtbij uw naaste zijn.

Udens Duyn
Annaboulevard 6
5406 PZ Uden
0413 - 712550
info@udensduyn.nl

Udens Duyn
Zorg- en Herstelhotel
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Heelwijk

Laarstede

Martinushuis 

De Heegt 

De Ruwaard 

Loovelt

Sterrebos
De Wellen

Katwijk

De Wilberthof
Catharinahof

Maasland

Nieuwe Hoeven
Dijkstaete

Vierhoven

Compostella

Sint Jan
MuzeRijk

Sint Antonius

De Pastorie

De Watersteeg

Simeonshof

Sint Joachim & AnnaAAtrium

Sint Petrus

Odendael

Noorderkroon

Nieuwehagen

‘t Geerke

De Wielewaal

De Leyenstein

Het Zonnelied

De Lindeboom

Werkgebied 
BrabantZorg
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Contactgegevens

Regio ‘s-Hertogenbosch/
Bommelerwaard
• Behandel- en Kenniscentrum 
• Revalidatie
• Dementiezorg 
• BrabantZorg Fit 
• Zorg in de laatste levensfase

Gervenstraat 2
5211 PD ’s-Hertogenbosch
(073) 54 81 600

Hogesteeg 2
5324 AD Ammerzoden
(073) 61 19 170

Regio Oss
• Behandel- en Kenniscentrum 
• Revalidatie 
• Dementiezorg
• BrabantZorg Fit 
• Zorg in de laatste levensfase

Driek van Erpstraat 2 
5341 AL Oss
(0412) 67 22 22

Plein Zwanenberg 
Gezondheidsplein 1e
5342 JW Oss
06 - 22 40 80 42

Regio Uden / Schaijk
• Behandel- en Kenniscentrum 
• Revalidatie
• Dementiezorg 
• BrabantZorg Fit
• Zorg in de laatste levensfase

Udensedreef 5
5374 RL Schaijk
(0486) 46 17 51

Kerkstraat 8
5401 BE Uden
(0413) 26 39 20

Regio Veghel 
• Behandel- en Kenniscentrum 
• Revalidatie
• Dementiezorg 
• BrabantZorg Fit 
• Zorg in de laatste levensfase

Reigerdonk 37
5467 AN Veghel
(0413) 36 29 51

Contactgegevens Klantenservice
telefoon: 088 - 998 55 55
email: klantenservice@brabantzorg.eu 
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BrabantZorg, met aandacht
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