
Verpleeghuis en Zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde

Informatie voor cliënten en familie

Zorg die meegaat 

met de tijd
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Ons huis heeft alles 

voor u onder één dak  
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Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één woont zelfstandig thuis, terwijl de ander 

regelmatig begeleiding, verzorging of verpleging nodig heeft. Wat uw situatie ook is en wat uw 

behoeften en wensen ook zijn, in overleg met u probeert Azora altijd de zorg te leveren die daar 

het beste bij past. Zorg in de vertrouwde omgeving van de Achterhoek. Midden in het leven dat u 

goed kent. Tussen de mensen die u voor geen goud zou willen missen.  

Woon-/zorgpark De Schuylenburgh 

De Schuylenburgh ligt in een prachtige, 
parkachtige omgeving en voldoet aan alle 
eisen die gesteld worden aan het wooncomfort 
voor ouderen. Alle dienstverlening en zorg die 
nodig kan zijn bij het ouder worden, is dichtbij 
beschikbaar. De Schuylenburgh biedt zelf-
standig wonen met service & zorg, verzorgd 
wonen en kleinschalig wonen voor demen-
terenden. De drie gebouwen op ons woon-/
zorgpark vormen een aantrekkelijke en veilige 
woonomgeving. U heeft veel privacy, er is 
ruime service op het gebied van zorg- en 
dienstverlening en Grand Café Tobenbroek 
is een aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Verzorgd wonen 
(1e en 2e verdieping, gebouw Bievink)

Zorg, begeleiding en huishoudelijke hulp

In De Schuylenburgh wonen 30 ouderen 
die wij naar behoefte zorg, begeleiding of 
huishoudelijke hulp bieden. U heeft contact 
met een vast team van verzorgenden en 

huishoudelijk medewerkers. Gericht op uw 
vraag maken zij afspraken met u over welke 
zorg en ondersteuning u ontvangt en op 
welke momenten. Onze medewerkers gaan 
respectvol met u om en luisteren zorgvuldig 
naar uw vraag. U leidt zoveel mogelijk het 
leven zoals u dat thuis ook gewend was. 
Het accent ligt in De Schuylenburgh niet op 
wat u niet meer kunt, maar juist op wat u 
wel kunt en leuk vindt. Als uw behoefte aan 
ondersteuning toeneemt, dan kunt u gebruik 
maken van extra zorg en begeleiding.

Uw appartement

Als bewoner van De Schuylenburgh heeft u 
uw eigen volledig gestoffeerde appartement. 
Deze bestaat uit een zitkamer met keuken, 
slaap kamer, toilet en douche. Er is kastruimte 
aanwezig en u heeft aansluiting voor telefoon, 
radio en televisie. U heeft dus alle voor-
zieningen in huis en u richt uw appartement 
helemaal in naar uw eigen smaak. 

De Schuylenburgh

291024_AZO_broch_Schuylenburgh_Df.indd   3291024_AZO_broch_Schuylenburgh_Df.indd   3 17-03-2010   12:08:3717-03-2010   12:08:37



De Schuylenburgh heeft meerdere 
gemeenschappelijke ruimtes waar u contact 
kunt hebben met medebewoners of waar u 
bijvoorbeeld televisie kijkt.

Persoonlijk zorgplan

Samen met u stellen we een zorgplan op. Dit is 
een onderdeel van het elektronisch cliënten-
dossier. Het zorgplan bevat alle gegevens over 
de zorg, de behandeling en de begeleiding 
zoals die met u zijn afgesproken. Uw zorg-
dossier en zorgplan zijn voor u en uw eerste 
contactpersoon in te zien wanneer u dat wilt.

Verzorging

Uw verzorging is in handen van een vast 
team van verzorgenden. Door de vertrouwde 
namen en gezichten voelt u zich sneller thuis. 
Binnen dit team is één verzorgende het vaste 
aanspreekpunt voor u en uw familie. Hij of zij 
is op de hoogte van alle zaken die te maken 
hebben met uw situatie en uw verzorging.
 
Maaltijden

Ook de verzorging van de innerlijke mens is 
prima geregeld. De broodmaaltijd kunt u 
dagelijks halen in onze winkel en nuttigen 
in uw appartement. Als u hulp nodig hebt bij 
het inkopen doen of bij het bereiden van uw 
broodmaaltijd, dan regelen wij dat voor u. 
De warme maaltijd kan worden gebruikt 
in uw appartement, in de gezamenlijke 
huiskamer of in ons Grand Café. 

Hier kunt u eventueel met uw familie en/of 
gasten trouwens ook regelmatig terecht voor 
een kop koffi e of thee. Uw bezoek is hier van 
harte welkom.

Medische begeleiding

U kiest zelf uw huisarts en uw andere 
hulpverleners. Het team van (para)medische 
specialisten dat betrokken is bij uw zorg 
bespreekt regelmatig wat uw zorgbehoefte is. 
Hierbij heeft onze “geneeskundige ouderen-
zorg” een adviserende rol. Veranderingen 
kunnen aanleiding zijn voor een aangepaste 
CIZ-indicatie.

Geestelijke verzorging

Aan De Schuylenburgh zijn geestelijk verzor-
genden verbonden. Voor veel van onze bewoners 
zijn zij bijzondere vertrouwens personen met een 
eigen bijdrage aan het geestelijk welbevinden. 
Regelmatig worden er liturgische en avond-
maalsvieringen gehouden.

Het Verenigingsleven

Zingen, spelletjes doen of samen lichaam en 
geheugen trainen: activiteitenbegeleiders en 
vrijwilligers helpen u actief te ontspannen. 
Alleen of samen met anderen beoefent u 
allerlei hobby’s of deelt u bijvoorbeeld herin-
neringen. Al deze activiteiten zijn opgenomen 
in het programma Verenigingsleven. Als u wilt 
deelnemen aan een of meerdere activiteiten, 
dan kunt zich daarvoor aanmelden. U wordt 
dan als het ware lid van de vereniging. Er 
zijn ook ontmoetingsactiviteiten, zoals bingo, 
muziek-, fi lm- of voorleesmiddagen etc., 
waar  voor u zich vooraf niet hoeft aan te melden.
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Bezoek

Bezoek is altijd welkom in uw appartement. 
Ook in Grand Café Tobenbroek is het gezellig 
vertoeven en is een lekkere kop koffi e snel 
geregeld. Schijnt het zonnetje buiten? Ga er 
dan eens samen op uit in het wandelgebied 
of neem plaats op een van de terrassen.

Psychogeriatrie en zorg 
(Begane Grond, gebouw Bievink)

Met het vorderen van de jaren kunnen uw 
hersenen minder goed gaan functioneren. 
Het kan dan ook voorkomen dat u te maken 
krijgt met geheugenverlies of met geestelijke 
pro blemen. Zelfstandig thuis of in een verzor-
gings huis wonen gaat dan niet meer. U heeft 
extra zorg en begeleiding nodig. Daarvoor bent 
u van harte welkom op de psychogeriatrische 
afdeling in De Schuylenburgh.
De Schuylenburgh biedt wonen met zorg aan 
30 bewoners. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een kleinschalige woonvorm: we hebben 
4 woningen met 6, 8 of 10 bewoners per 
woning. Hier wonen voornamelijk ouderen met 
psychogeriatrische problemen die veel behoefte 
hebben aan intensieve zorg en begeleiding.

Samen in een eigen woning

We willen graag dat u zich thuis voelt. In uw 
woning kunt u uw kamer daarom helemaal 
naar uw eigen smaak inrichten en uiteraard 
persoonlijke spullen meenemen. U leidt zoveel 
mogelijk het leven zoals u dat thuis ook zou 
doen. In De Schuylenburgh ligt het accent niet 
op wat u niet meer kunt, maar op wat u wél 

kunt en leuk vindt. Het dagelijkse leven zoals u 
dat altijd gewend was, staat centraal. U woont 
in een eigen huis. Onder begeleiding van onze 
medewerkers worden de boodschappen 
gehaald in onze supermarkt en wordt zoveel 
mogelijk samen met de andere bewoners de 
maaltijd bereid. Wij kiezen voor belevings-
gerichte zorg, Op de afdeling probeert het 
personeel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de bewoners. Het doel 
hiervan is om het gevoel van welbevinden 
zoveel mogelijk te vergroten en aan te sluiten 
bij de eigenheid van de bewoner. Het personeel 
draagt burgerkleding, er wordt gezorgd voor 
rust tot ’s ochtends 10.30 uur op de woningen 
en er is ruimte voor onder steuning van familie 
bij de zorg

Goede begeleiding

Samen bezig zijn. Dat is niet alleen gezellig, 
maar ook goed voor uw gesteldheid. Bij 
toe nemende vergeetachtigheid is het belangrijk 
dat u de dingen die u dagelijks doet ook kunt 
blijven doen. Samen activiteiten ondernemen 
helpt daaraan mee. Ook emoties als verdriet of 
depressiviteit kunnen voortkomen uit veran de-
rende hersenfuncties als gevolg van het ouder 
worden. In De Schuylenburgh krijgt u als bewoner 
deskundige begeleiding en helpen we u zo 
goed mogelijk om te gaan met de beperkingen 
die uw situatie met zich kan meebrengen.

De Schuylenburgh
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Wonen met plezier

De bewoners vormen samen met de mede-
werkers een huishouden. In de woongroep 
staat het gewone dagelijkse leven in een 
huiselijke sfeer centraal. U wordt zoveel 
mogelijk betrokken bij de dagelijkse bezig-
heden. Samen koken, eten, een gezellig 
gesprek voeren, een cake bakken of een 
spelletje doen is goed voor de sfeer, de 
contacten en de ontspanning. Tegelijkertijd 
is het ook goed voor het dagritme, uw 
geheugen en uw coördinatie. 
Zo combineert u het nuttige met het 
aangename. Dat gaat ongemerkt, want er 
is in De Schuylenburgh van alles te beleven 
om aan mee te doen. Niet alleen in uw 
woning, samen met uw medebewoners, 
maar ook daarbuiten. De Schuylenburgh 
heeft een actieve sociale agenda. De 
bewoners ont moeten elkaar in het centrale 
ontmoetings punt d’n Hof of in Grand Café 
Tobenbroek. Hier worden onder meer 
inloopactiviteiten georganiseerd waaraan 
iedereen kan deelnemen. Zoals bijvoorbeeld 
de middagsoos met allerlei activiteiten, een 
andere gezellige middag of een kerkdienst.

Uw woning

In uw woning heeft u uw eigen eenpersoons 
volledig gestoffeerde zit-/slaapkamer, 
voorzien van een bed, een nachtkastje en 
een hang- en legkast. De douche en het 
toilet deelt u met de naastgelegen kamer. 

Daarnaast maakt u gebruik van een 
gemeenschappelijke keuken en huiskamer 
waar u samen kunt bijpraten, spelletjes kunt 
doen of bijvoorbeeld televisie kunt kijken.

Woonbegeleiding

Voor u en uw huisgenoten is er een vast team 
van begeleiders. Vertrouwde namen en gezich-
ten, dat komt de sfeer ten goede. Uw woon-
team bestaat uit verzorgenden, activiteiten-
begeleiders en huishoudelijk medewerkers.
 
Medische begeleiding

De taak van uw huisarts wordt overgenomen 
door de specialist ouderengeneeskunde. 
Deze is gespecialiseerd in de medische 
begeleiding van ouderen, die vaak meerdere 
aandoeningen en handicaps hebben. 
De specialist ouderengeneeskunde beoor-
deelt de mens in zijn totaal, waarbij de 
kwaliteit van leven centraal staat. Dat is ook 
de reden waarom de specialist ouderen-
geneeskunde nauw samenwerkt met een 
team van fysiothera peuten, logopedisten, 
diëtisten en psychologen.

Geestelijke verzorging

In De Schuylenburgh werkt een pastor als 
geestelijk verzorger. Deze is vertrouwd met 
vragen naar zin en zingeving. Hij heeft de 
opleiding en de ervaring om met deze vragen 
om te gaan, staat samen met u stil bij wat u 
overkomt en wat dit voor u betekent, en zoekt 
samen met u naar houvast en bronnen van 
kracht. Hierin kunnen desgewenst ook uw 
familie en naasten worden betrokken. Elke 
week is er een viering.

291024_AZO_broch_Schuylenburgh_Df.indd   8291024_AZO_broch_Schuylenburgh_Df.indd   8 17-03-2010   12:09:1617-03-2010   12:09:16



We doen ons best 

om aan alles te denken

De Schuylenburgh
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Zorgdossier

Dit persoonlijke dossier stellen wij samen met 
u op. Hierin staat alles wat voor u van belang 
is om u goede zorg te bieden. Het dossier is 
onze zorgleidraad, is altijd elektronisch 
beschikbaar en kan op elk gewenst moment 
door u of uw familie worden ingezien.

Bezoek

Bezoek is altijd welkom in uw woning. Ook 
in Grand Café Tobenbroek is het gezellig 
vertoeven en is een lekkere kop koffi e snel 
geregeld. Schijnt het zonnetje buiten? Ga er 
dan eens samen op uit in het wandelgebied 
of neem plaats op een van de terrassen.

Algemeen

Privacy

Het spreekt voor zich dat we heel zorgvuldig 
omgaan met uw persoonlijke gegevens en 
bezittingen. De regels hiervoor zijn vastgelegd 
in ons privacyreglement.

Bibliotheek

In onze bibliotheek heeft u een ruime keus uit 
gewone en grote letterboeken.

Avonden en evenementen

Carnaval, Sinterklaas en Kerstmis laten we 
natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. 
Daarnaast organiseren we ook andere 
feestelijke middagen, leuke evenementen en 
gezamenlijke uitstapjes.

Wasverzorging

De Schuylenburgh verzorgt het reinigen van 
uw textiel en kleding. Om zoekraken te 
voorkomen, voorzien we uw kleding tegen 
betaling van een naammerkje. De kosten 
voor het stomen en chemisch reinigen 
worden doorberekend.

Winkel en kapsalon

In De Schuylenburgh is een winkel ingericht 
voor uw dagelijkse boodschappen. Daarnaast 
zijn er een complete, modern ingerichte 
dames- en herenkapsalon en een pedicure 
aanwezig.

Bank

Uw geldzaken regelt u zelf. Om het u wat 
makkelijker te maken, komt er eenmaal per 
maand een bankmedewerker naar ons toe. 
Het is wel verstandig een familielid of een 
goede kennis te machtigen, zodat deze uw 
zaken kan behartigen, wanneer u daar zelf 
niet toe in staat bent.

Post

Wilt u een brief of kaart versturen? 
Postzegels en kaarten koopt u in de winkel en 
in de hal staat een brievenbus. De Laan van 
Schuylenburch 10 in Silvolde (postcode 
7064 AL) is uw postadres: u ontvangt uw 
post in uw brievenbus. Let er wel op dat u 
bij het adres ook het nummer van uw 
appartement vermeldt.
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Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit bewoners en een 
aantal mensen die op andere wijze betrokken 
zijn bij De Schuylenburgh. De raad behartigt 
de belangen van de bewoners en adviseert de 
Raad van Bestuur over de zaken die de zorg 
en dienstverlening betreffen.

Klachten

In ons klachtenreglement is opgenomen bij 
wie u een eventuele klacht het beste kunt 
neerleggen. Het liefst lossen wij klachten 
rechtstreeks op met de betrokkenen. 
Wanneer u daar de voorkeur aan geeft, dan 
kunt u met uw klacht ook terecht bij de 
vertrouwenspersoon. Deze zal dan bij uw 
klacht bemiddelen. In alle gevallen staat het 
u vrij uw klacht in te dienen bij de 
onafhankelijke Centrale Klachten Commissie 
van de Stichting Azora. Deze commissie is 
altijd te bereiken via de receptie van De 
Schuylenburgh.

Financiën en verzekeringen

Welke kosten dekt uw verzekering? Wat moet 
u zelf fi nancieel bijdragen? Welke 
vergoedingen kunt u eventueel tegemoet 
zien? We helpen u graag deze en andere 
vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor 
terecht bij onze administratie.

Wat kunnen we voor u doen?

Het Grand Café Tobenbroek is elke dag 
geopend. Hier bent u welkom voor koffi e of 
thee en u kunt er à la carte eten. U kunt elke 
week naar behoefte deelnemen aan 
verschillende activiteiten. Uw interesses en 
ontspanning staan hierbij centraal. Naar 
wens heeft u de mogelijkheid om uw tijd 
plezierig door te brengen en elkaar te 
ontmoeten. De Schuylenburgh besteedt 
nadrukkelijk aandacht aan de 
informatievoorziening. De receptie fungeert 
als vraagbaak en informatiepunt. Onze 
medewerkers doen hun uiterste best om 
vragen snel en accuraat te beantwoorden of 
goed door te verwijzen. Daarnaast wordt 
informatie verstrekt via de wekelijkse 
nieuwsbrief en de kabelkrant. 
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Goed geregeld, 

prettig gevoel   

De Schuylenburgh
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Hoe nu verder?
Deze brochure geeft u een indruk van wat u kunt verwachten in De 
Schuylenburgh. Het blijft natuurlijk een papieren kennismaking. Pas 
wanneer u zelf bij ons over de drempel stapt, proeft u echt de sfeer en 
krijgt u een realistisch beeld van de dagelijkse gang van zaken. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de cliëntadviseur van Azora. Hij of 
zij informeert u en eventueel ook uw familie uitgebreid over het wonen 
in De Schuylenburgh. Hierbij komen ook de gebruikelijke formele 
administratieve zaken aan de orde. Bij de opname maakt u kennis 
met uw nieuwe buren, uw medebewoners en natuurlijk het complete 
team van verzorgenden op wie u kunt rekenen. 
Uiteindelijk hebben wij maar één doel: uw verblijf bij ons zo 
aangenaam mogelijk maken.

Azora.

Zo zorgen wij voor elkaar in de Achterhoek.
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De Schuylenburgh
Laan van Schuylenburgh 10, 7064 AL  Silvolde

T (0315) 39 69 99  

E info-schuylenburgh@azora.nl

I www.azora.nl

Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. 

De Schuylenburgh
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