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Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. 

Goede zorg 

in een gezellig huis



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

verzorgingshuis, terwijl de ander de meer intensieve zorg van het verpleeghuis nodig heeft.  

Wat uw situatie ook is en wat uw behoeften 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.

 

Precies de zorg

die u nodig heeft

Alles onder één vertrouwd dak 
Zorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis biedt 
een woonplek met verzorging op maat voor 
mensen die door hun lichamelijke en/of 
psychosociale situatie niet langer zelfstandig 
kunnen wonen. Familie, vrienden en 
bekenden - jong en oud - lopen gemakkelijk 
binnen voor een bezoekje en een praatje.  
Dat zorgt voor een gezellige vertrouwde sfeer 
waarin u zich echt thuis voelt. 

Zorgcentrum en Verpleeghuis 
Als bewoner van het zorgcentrum heeft u uw 
eigen eenpersoonsappartement. Dat bestaat 
uit een zitkamer met open keuken, een 
slaapkamer, toilet en douche. Er is kastruimte 
voldoende en u kunt uw telefoon, radio en 
televisie zo aansluiten. Alle voorzieningen zijn 
aanwezig. Uiteraard richt u alles helemaal in 
volgens uw eigen smaak. Het is tenslotte uw 
thuis. Uw appartement wordt in overleg met 
u schoongehouden. Wilt u uw huisdier 
mee nemen? Geen probleem, zolang u of uw 
familie daar zelf voor kan zorgen. Gertrudis 
heeft meerdere gemeenschappelijke ruimtes, 

zoals bijvoorbeeld het Gastenhof. Daar kunt 
u bijpraten met medebewoners of met elkaar 
televisie kijken. 

Voor bewoners die meer dan reguliere zorg 
nodig hebben, staan we klaar met 
somatische verpleeghuiszorg of meerzorg. 

Psychogeriatrische zorg
Met het vorderen van de jaren kan het 
voorkomen dat uw hersenen minder gaan 
functioneren. U kunt te maken krijgen met 
geheugenverlies of met geestelijke 
problemen. U heeft extra zorg en begeleiding 
nodig. Hiervoor bent u van harte welkom op 
de verpleegafdeling ’s-Gravenwal. Hier krijgt 
u een eigen eenpersoonskamer die u vanzelf-
sprekend ook zelf kunt inrichten. Met uw  
eigen spullen wordt het echt uw eigen kamer. 
Overdag speelt het leven zich af in de 
centrale huiskamers 



Persoonlijk zorgplan
Samen met u stellen we twee keer per jaar  
een zorgplan op. Daarin leggen we vast wat  
we met u hebben afgesproken over de zorg,  
de behandeling en de begeleiding. Dit zorgplan 
maakt deel uit van het elektronisch zorgdossier 
waarin uw persoonlijke en medische gegevens 
zijn opgeslagen. Uiteraard kunt u uw zorg-
dossier en zorgplan inzien wanneer u wilt en  
als u dat goed vindt, mogen uw naasten 
meekijken.

Privacy
Het spreekt voor zich dat we heel zorgvuldig 
omgaan met uw persoonlijke gegevens.  
De regels hiervoor hebben we vastgelegd in 
ons privacyreglement.
 
Verzorging 
Uw verzorging en eventuele verpleging is in 
handen van een vast team van verzorgenden/
verplegenden. Door hun vertrouwde namen 
en gezichten voelt u zich sneller thuis. Eén 
van de verzorgenden is het vaste aanspreek-
punt 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.

Medische begeleiding 
Zolang we in de tijdelijke huisvesting in Ulft 
zitten, wordt de huisartsenzorg voor bewoners 
van het verzorgingshuis waargenomen door 
de huisartsen in Gendringen/Ulft.
Wie wordt opgenomen op de verpleeg-
afdeling ‘s Gravenwal of de somatische 
afdeling van Gertrudis maakt kennis met de 
specialist ouderengeneeskunde. Hij of zij is 
gespecialiseerd in de medische begeleiding 
van ouderen en vervangt uw huisarts.  
De specialist ouderengeneeskunde bezoekt 
uw afdeling regelmatig, stelt uw zorgplan op 
en bespreekt dit met andere (para)medische 
specialisten. Uw zorgplan wordt uitgevoerd 
door een team van ziekenverzorgenden en 
verpleegkundigen. Dit team wordt onder-
steund door onder meer psychologen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en een tandarts.

Onvrijwillige opname
Soms, bijvoorbeeld bij dementie, kan het 
normale denken en doen zo verstoord zijn  
dat een opname absoluut noodzakelijk is.  
Niet altijd kan of wil de betrokkene dit besluit 
zelf nemen. De wet Bijzondere Opneming in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) geeft 
aan wat in dat geval mogelijk is en hoe de 
individuele rechten ook bij een onvrijwillige 
opname zo goed mogelijk zijn beschermd. 
Azora werkt binnen de bepalingen van  
deze wet.

Voor ons gaat het erom 

dat u zich goed voelt



Geestelijke verzorging
De geestelijk verzorger leidt in Gertrudis 
liturgische diensten. In ’s Gravenwal heeft zo’n 
dienst een aangepast karakter. Voor veel 
bewoners is de geestelijk verzorger ook een 
bijzonder vertrouwenspersoon. Hij is bekend 
met vragen naar zin en zingeving en heeft alle 
aandacht voor wat u bezighoudt en overkomt. 
Hij levert waar mogelijk een belangrijke 
bijdrage aan uw geestelijk welbevinden en is 
graag bereid ook uw naasten te betrekken. 

Maaltijden
Uiteraard is de verzorging van de inwendige 
mens prima geregeld. Wij serveren drie maal 
per dag een maaltijd. Die kunt u in uw eigen 
appartement gebruiken, maar veel bewoners 
vinden het gezelliger om samen van de warme 
maaltijd te genieten in het Gastenhof. Hier 
bent u overigens ook welkom voor een kopje 
koffie of thee.
Bewoners van afdeling ’s-Gravenwal gebruiken 
de maaltijd uiteraard in de huiskamers op de 
afdeling.

Bezoek 
Bezoek is altijd welkom. In het Gastenhof is  
het gezellig vertoeven en een lekkere kop koffie 
of thee is snel geregeld. Schijnt het zonnetje; 
ga er dan gerust samen op uit om een wande-
ling te maken of een boodschap te doen in het 
naastgelegen winkelcentrum. Tegen een 
vergoeding kunnen gasten ook een maaltijd 
gebruiken. Onze keuken staat bekend om haar 
dagelijkse verwennerij. Heeft u iets te vieren? 

Dan verzorgen we graag een speciaal diner of 
zetten een gezellig feestje op touw. De team-
leider gastenservice vertelt u graag alles over 
de mogelijkheden en de kosten.

Actief ontspannen
Houdt u van zingen, spelletjes doen of samen 
lichaam en geheugen trainen? 
Activiteitenbegeleiders en vrijwilligers helpen u 
graag om actief te ontspannen. Alleen of met 
anderen beoefent u allerlei hobby’s of deelt u 
bijvoorbeeld herinneringen. U kunt meedoen 
aan gymnastiek, bingomiddagen en nog veel 
meer. Het prikbord in de hal houdt u op de 
hoogte van wat er allemaal te doen is. 

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

Hoogtepunten door het jaar heen 
Gebeurtenissen als Sinterklaas en de sfeervolle 
kerstdagen laten we natuurlijk niet zomaar 
voorbijgaan. Ook carnaval is elk jaar weer een 
onvergetelijk hoogtepunt. Daarnaast organi se-
ren we geregeld andere feestelijke middagen, 
leuke evenementen en uitstapjes.



Wassen en reinigen
Gertrudis verzorgt het reinigen van uw textiel 
en kleding. Om zoekraken te voorkomen, 
voorzien we uw kleding van een naammerkje. 
Extra kosten voor het stomen en chemisch 
reinigen van dekbedden en kleding zijn voor 
uw eigen rekening.

Winkel en kapsalon
In Gertrudis is een winkel voor uw dagelijkse 
boodschappen en er is een complete, 
modern ingerichte dames- en herenkapsalon 
aanwezig. Ook kunt u een afspraak maken 
met de pedicure.

Geldzaken
Uw geldzaken regelt u zelf. Om het u wat 
makkelijker te maken, komt er eenmaal per 
maand een bankmedewerker in huis. Toch is 
het verstandig een familielid of goede kennis 
te machtigen, zodat die uw zaken kan 
behartigen wanneer u daar zelf onverhoopt 
niet meer toe in staat bent.

Post
Brief of kaart versturen? Postzegels koopt u 
bij de receptie of de winkel in huis. Gertrudis 
is nu ook uw postadres. U ontvangt uw post 
in uw eigen postbus op de afdeling. 
 

Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Gertrudis bestaat uit 
een aantal bewoners en familieleden van 
bewoners. De raad behartigt de belangen 
van de bewoners en adviseert de Raad van 
Bestuur over allerlei zaken met betrekking tot 
zorg en dienstverlening.

Klachten
In ons klachtenreglement is opgenomen bij 
wie u een eventuele klacht het beste kunt 
neerleggen. Het liefst lossen wij klachten zelf 
op met de betrokkenen. Wanneer u daar de 
voorkeur aan geeft, kunt u terecht bij de 
vertrouwenspersoon. Die zal dan in 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 te 
bereiken via de receptie van Gertrudis.

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 onze administratie.

Goed geregeld,
prettig gevoel



Hoe nu verder?
Deze brochure geeft u een indruk van wat u 
kunt verwachten in Gertrudis. 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 een 
maatschappelijk werker van Azora. Hij of zij 
informeert u en eventueel ook uw familie 
uitgebreid over het wonen in Gertrudis. 
Hierbij komen ook de gebruikelijke 
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  
voor ogen: uw verblijf bij ons zo aangenaam 
mogelijk maken.

Azora.
Zo zorgen wij voor elkaar  
in de Achterhoek.

We doen ons best
om aan alles te denken


