
Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld 
Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving 

Den Es



Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één woont zelfstandig thuis of in een 

verzorgingshuis, terwijl de ander regelmatig begeleiding of verpleging nodig heeft. 

Daarom is het goed dat Azora er is. Hoe uw situatie ook is, wat uw wensen en behoeften 

ook zijn: u bent zeker van persoonlijke zorg die zo goed mogelijk op u is afgestemd. 

Zorg in de vertrouwde omgeving van de Achter hoek. Midden in het leven dat u goed kent 

en tussen de mensen die u voor geen goud zou willen missen. 

Zorg en begeleiding 
waar begrip uit spreekt 

Psychogeriatrie en zorg

Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse nen 

minder goed gaan functioneren. Het kan dan ook 

voorkomen dat u te maken krijgt met geheugenverlies 

of met geestelijke problemen. Zelfstandig thuis of in 

een verzorgingshuis wonen gaat dan niet meer.  

U heeft extra zorg en begeleiding nodig. Daarvoor bent 

u van harte welkom in verpleeghuis Den Es in 

Varsseveld. 

Den Es biedt wonen met zorg aan 128 bewoners. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klein schalige 

woonvorm: er zijn 16 woningen, met acht bewoners 

per woning. In het verpleeghuis wonen voornamelijk 

ouderen met psychogeria trische problemen die veel 

behoefte hebben aan zorg en bege leiding. Onder hen 

zijn 16 bewoners met de ziekte van Korsakov en 8 

bewoners met een verstandelijke beperking en 

dementie.  

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 

en idee inrichten (en uiteraard persoonlijke spullen 

meenemen).  

U leidt zoveel mogelijk het leven zoals u dat thuis ook 

zou doen. In Den Es ligt het accent niet op wat u níet 

meer kunt, maar op wat u wél kunt en leuk vindt. Het 

dagelijks 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.  
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Den Es

Goede begeleiding

Samen bezig zijn, dat is niet alleen goed voor de 

gezelligheid, maar ook voor uw gesteld heid. Bij 

toenemende vergeetachtig heid is het belangrijk dat u 

de dingen die u dagelijks doet ook kunt blijven doen.  

Samen activiteiten ondernemen helpt daar  aan mee. 

Ook emoties als verdriet of depres siviteit kunnen 

voortkomen uit veranderende hersenfuncties als gevolg  

van het ouder worden. In Den Es krijgt u als bewoner 

deskundige bege leiding en helpen we u zo goed 

mogelijk om te gaan met de beperkingen die uw situatie 

met zich kan meebrengen. 

Wonen met plezier     

Als bewoners vormt u samen met de medewerkers 

een huishouden. In de woon groep staat het gewone 

dagelijkse leven in een huiselijke sfeer centraal. U wordt 

zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse bezig heden. 

Samen koken, eten, een 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 coördi

natie. Zo combineert u het nuttige met het aan gename. 

Dat gaat ongemerkt, want er is in Den Es van alles te 

beleven om aan mee te doen. Niet alleen in uw woning, 

samen met uw medebewoners, maar ook daarbuiten. 

Den Es heeft een actieve sociale agenda.  

De bewoners ontmoeten elkaar in het Dorpshuus, het 

Grand Café of het Trefpunt.  Hier worden onder meer 

inloopactiviteiten georganiseerd waaraan iedereen 

kan deelnemen. Zoals bijvoorbeeld de middag soos 

met allerlei activiteiten, kerkdienst of een gezellige 

zangmiddag. 

Er is een actief verenigingsleven. Zo zijn er clubs voor 

onder andere gymnastiek, denksport, bloemschikken, 

handenarbeid en is er een wandelclub. Naast dit alles 

orga  ni seren de activiteitenbegeleiders regelmatig een 

leuk evenement of een uitstapje. Trouwens, zo ver van 

huis hoeft u helemaal niet. Bij mooi weer is het heerlijk 

om een wandeling te maken of te genieten op een 

bankje in de binnentuinen van Den Es. 



Goed geregeld,
goed gevoel

Medische begeleiding

De taak van uw huisarts wordt overgenomen door de 

specialist ouderengeneeskunde. Deze is gespecia liseerd 

in de medische begeleiding van ouderen, die vaak 

meerdere aandoeningen en beperkingen hebben.  

De specialist ouderengeneeskunde beoordeelt 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 

bestaande uit een fysiotherapeut, logopedist, diëtist en 

psycholoog.

Uw woning

In uw woning heeft u uw eigen eenpersoons zit 

slaapkamer, die u (volledig) naar eigen smaak kunt 

inrichten. Vanzelfsprekend heeft uw kamer een 

douche en toilet. Daarnaast maakt u gebruik van een 

gemeen schappe lijke keuken en huiskamer waar u 

samen gezellig 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 gezichten, dat 

komt de sfeer ten goede. Een woonteam bestaat uit 

verzorgenden, activiteitenbegeleiders en huishoudelijke 

medewerkers. 



Kapsalon

In Den Es is een complete, modern ingerichte dames 

en herenkapsalon aanwezig. Op afspraak en tegen 

betaling verzorgen de kapsters uw haren.

Aqua Verde 

De Aqua Verde is een ruimte waar u kunt ontspannen 

en waar de zintuigen worden geprikkeld. U kunt er 

onder andere genieten van een bad, tot rust komen 

door het bekijken van kleuren, het ruiken van  

geuren en het luisteren naar muziek.

Wasverzorging 

Tegen een maandelijkse vergoeding verzorgt Den Es 

het reinigen en strijken van uw kleding. Om zoekraken 

te voorkomen wordt uw kleding voorzien van een 

naammerkje.  

De kosten voor stomen en chemisch reinigen worden 

aan u doorberekend.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit familieleden van de 

bewoners van Den Es. Zij behartigt de belangen van de 

bewoners en adviseert de Raad van Bestuur over zaken 

die zorg en dienstverlening betreffen.    

Klachten 

Er is een klachtenreglement, waarin is opgenomen bij 

wie u een eventuele klacht het beste kunt neerleggen. 

Wanneer u daar de voorkeur aan geeft kunt u ook met 

uw klacht terecht bij het hoofd van uw woon team. 

Deze zal dan in uw klacht bemiddelen. Mochten wij 

er niet in slagen u tevreden te stellen, dan kunt u een 

beroep doen op de onafhankelijke Centrale Klachten 

Commissie van de Stichting Azora.

Financiën en verzekeringen 

•  Welke kosten dekt uw verzekering?  

•  Wat moet u zelf financieel bijdragen?  

•   Welke vergoedingen kunt u eventueel tegemoet 

zien?  

We helpen u graag deze en andere vragen te 

beantwoorden. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling 

maatschappelijk werk van Azora. 

We doen ons best 
om aan alles te denken

Den Es



Hoe nu verder?
Deze brochure geeft u een goede indruk van wat 

u kunt verwachten in Den Es. Maar het blijft 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 

maatschappelijk werkende van Azora. Deze informeert 

u uitgebreid over het wonen in Den Es. Hierbij komen 

ook de gebruikelijke formele administratieve zaken aan 

de orde.  

Bij opname maakt u kennis met uw mede bewoners en 

de medewerkers van het woonteam. 

Eén ding staat nu al vast: we doen er alles aan om het u 

zo goed mogelijk naar uw zin te maken! 

Den Es



Deze brochure geeft u een globale indruk van onze 

manier van werken en van onze mogelijkheden. 

Uiteraard zijn er, als wij u gaan ondersteunen, allerlei 

praktische zaken te regelen zoals indicatiestelling, 

financiering en dergelijke. Voor deze zaken kunt u 

bellen met 031533 82 22. 

Voor uitgebreidere informatie, over bijvoorbeeld onze 

zorgcentra en verpleeghuizen, kunt u terecht op onze 

website: www.azora.nl

 

Vestiging van Azora

Den Es Varsseveld Psychogeriatrisch verpleeghuis

Azora Den Es
Postbus 31, 7050 AA  Varsseveld

T (0315) 25 84 84  

E infodenes@azora.nl

I www.azora.nl
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