De Ark, centrum voor palliatieve terminale zorg
Iedereen kan in het leven te maken krijgen met een ernstige
ziekte, zelfs zo ernstig dat genezing niet meer mogelijk is. Op
zo’n moment wordt alles anders en worden andere prioriteiten
gesteld. In die laatste levensfase is er behoefte aan speciale zorg
en aandacht om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te
houden en het leven zo prettig mogelijk te maken. Alle aandacht
en zorg zal gericht zijn op een zo goed mogelijk leven in de tijd
die nog rest.
De meeste mensen willen in deze fase het liefst thuis zijn, in hun
vertrouwde omgeving. De familie, huisarts, wijkverpleging en anderen
zullen er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Dit lukt niet altijd.
Is er thuis geen of te weinig verzorging, is de verzorging te zwaar, of
is er meer specialistische hulp nodig, dan kan een verblijf in De Ark
een goed alternatief zijn.
De Ark is een kleine zorglocatie met 14 kamers, waar wij het u en uw
naasten in de laatste fase van uw leven zo comfortabel mogelijk

maken. Naast lichamelijke verzorging kunt u – zo nodig – rekenen op
sociale, psychische en spirituele ondersteuning.
Een huiselijke omgeving
Ook al is thuis wonen niet meer mogelijk, De Ark biedt wel een
huiselijke omgeving. De volledig ingerichte eenpersoonskamers
hebben elk een eigen toilet en wastafel. Er is een gezamenlijke
badkamer. Elke kamer heeft uitzicht over de tuin, de vijver en het
Roerdal. De kamers bieden voldoende ruimte om eigen dierbare
spullen mee te nemen: de gemakkelijke leunstoel, een schemerlamp,
een schilderij. U kunt in alle rust en geborgenheid in uw eigen kamer
verblijven, maar u kunt ook gebruik maken van twee ruime, sfeervol
ingerichte huiskamers.
Palliatieve terminale zorg
Palliatieve terminale zorg is gericht op het verbeteren of zoveel
mogelijk behouden van de kwaliteit van leven. De medewerkers van
De Ark zijn hierin gespecialiseerd. De deskundige zorg en
ondersteuning is gericht op het zoveel mogelijk voorkómen en
verminderen van klachten en problemen die kunnen optreden in deze
levensfase. Daarbij besteden we alle aandacht aan u als mens en
helpen u bij gevoelens van angst en onzekerheid, levens- en
zingevingvragen en verliesverwerking. Er is alle ruimte voor uw
wensen en behoeften en die van uw naasten. We stemmen de
verzorging hierop af.
Wie zijn betrokken bij de zorgverlening
Bij de zorgverlening zijn diverse disciplines betrokken, onder andere de
specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden,
activiteitenbegeleider, fysiotherapeut en geestelijk verzorger. Dit
multidisciplinaire team verleent zorg en behandeling die is afgestemd
op de individuele cliënt en die is vastgelegd in een zorgplan.
De verpleging werkt samen met vrijwilligers, die beschikbaar zijn voor
de ondersteuning bij het verzorgen van eten, drinken en andere
voorkomende werkzaamheden.

Zorgdossier en zorgplan
Op de dag van opname bespreekt de arts met u uw wensen en
verwachtingen, zodat wij daar goed op kunnen inspelen. Alle
afspraken die met u worden gemaakt over de zorg, behandeling en
ondersteuning, worden genoteerd in een digitaal zorgdossier, waarin
het zorgplan is opgenomen.
Bezoek
Er zijn geen vaste bezoektijden in De Ark; alle bezoekers worden
gastvrij ontvangen. Zij kunnen het best zelf aanvoelen en bepalen wat
een geschikt moment is om u te bezoeken. Daarbij is het van belang
dat het bezoek uw dagritme en wensen kent.
Aanmelding
Voor een opname in De Ark is een aanvraag zorgzwaartepakket 10 of
Eerstelijnsverblijf Palliatieve Zorg noodzakelijk. Deze aanvraag kunt u
via uw huisarts indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Een indicatie-adviseur van het CIZ zal na beoordeling van de situatie
een indicatie afgeven.
Zodra de zorgbemiddelaar van De Ark deze indicatie heeft ontvangen,
zal deze contact met u opnemen voor een intake-gesprek. Indien
gewenst, is ook een rondleiding in De Ark mogelijk.
Nadere informatie
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of behoefte aan nadere
informatie, neemt u dan contact op met De Ark, telefoon 088-61 018 35.
U kunt ook de website van De Zorggroep raadplegen:
www.dezorggroep.nl

De Ark, Centrum voor Palliatieve Terminale Zorg
Heinsbergerweg 176-F
6045 CK ROERMOND
Telefoon: 088 - 61 018 35
Via de Facebookpagina van De Ark, centrum voor palliatieve terminale
zorg, kunt u volgen welke activiteiten er zijn (geweest) voor bewoners
van De Ark.

De Ark:
Aandacht voor het unieke van de mens.
Veiligheid en geborgenheid.

