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een comfortabel 
bed & breakfast  
met zorg dichtbij

buitenhuis



Gelegen aan het Nieuwland in esch ligt het stijlvolle bed & breakfast van het buitenhuis.  
een bed & breakfast waar aangenaam verblijven en zorg en ondersteuning hand in hand 

gaan. Het biedt een prima oplossing als u zich, met steun van zorgprofessionals,  
in uw eigen tempo wilt voorbereiden op terugkeer naar uw vertrouwde of een nieuwe  

woonomgeving. Ook als u tijdelijk bij ons wilt verblijven om de mantelzorg te ontlasten of  
als u er gewoon even uit wilt zijn, bent u van harte welkom.

 

Het Bed & BreaKfast
vOOr als u: 
• zich na een ziekenhuisopname of revalidatie-

periode nog niet zeker genoeg voelt om naar 
huis te gaan

• door een lichamelijke (chronische) ziekte of 
beperking vaak aan huis gebonden bent en er 
gewoon een paar dagen onbezorgd tussenuit 
wilt zijn

• een periode naar bijvoorbeeld een verpleeg-
huis moet overbruggen en bent aangewezen 
op zorg

de Bed & BreaKfastKamers
 
Het bed & breakfast van het Buitenhuis heeft 
zes kamers die zijn gelegen op de 1e etage. Alle 
kamers, variërend in grootte van 38 tot 45 m2, 
zijn comfortabel ingericht en voorzien van alle 
gemakken die uw verblijf veraangenamen: een 
hoog-laagbed, ruime opbergruimte, een gemak-
kelijke fauteuil, sfeervolle verlichting, televisie 
en Wifi. In uw kamer kunnen u en uw gasten op 
elk moment van de dag zelf een vers kopje koffie 
of thee zetten. Een alarmeringssysteem geeft 
u de garantie dat er snel iemand bij u is als dat 
nodig is. U heeft een eigen, goed geoutilleerde 
badkamer, voorzien van een verhoogd toilet, 
beugels en douchestoel om de dagelijkse  
persoonlijke verzorging voor u zo makkelijk  
mogelijk te maken. De kamers zijn goed  
toegankelijk voor een rolstoel en rollator en  
geschikt voor één en twee personen. Echtparen 
zijn van harte welkom. Onze housekeeping  
zorgt ervoor dat de kamers dagelijks worden 
schoongemaakt.

Zorg en ondersteuning

In het bed & breakfast kunt u rekenen op zorg 
en passende ondersteuning van een team van 
professionals dat dag en nacht voor u klaarstaat.  
Medewerkers van Thuiszorg Elde ondersteunen 



u dagelijks bij persoonlijke en verpleegkundige 
zorg als u hiervoor een indicatie heeft. Soms is 
dat alleen bij de ochtendzorg. Maar ook als u 
meerdere keren per dag geholpen moet worden, 
kunt u rekenen op de thuiszorg. Daarover wor-
den vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt. 
De thuiszorg heeft een eigen thuiszorgpunt 
binnen de locatie en komt op de eerste dag van 
uw verblijf bij u langs om te kijken welke zorg 
precies nodig is en op welk tijdstip u dat wenst.  

De zorg kan al geregeld worden wanneer u een 
kamer boekt. Ook op het moment dat u uw  
intrek neemt in het bed & breakfast is dit  
mogelijk. 

ontmoeten en ontspannen

Naast uw eigen kamer kunt u gebruik maken 
van de vele faciliteiten die het Buitenhuis biedt. 
Er is een lounge met open haard en gemakke- 
lijke stoelen om heerlijk een boek te lezen.  

U kunt kiezen voor een behandeling door  
pedicure, kapper of  schoonheidsspecialiste in 
de ontspanningsruimte. Een prachtig aangeleg-
de grote tuin nodigt u beslist uit voor een  
wandeling. Het restaurant biedt alle gelegen-
heid voor een kopje koffie met gebak of om met 
uw bezoek een hapje te eten. U kunt de dag zo 
invullen, zoals u dat wenst. Dat is geheel aan u! 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u 
ontspannen kunt genieten van een aangenaam 
verblijf. Laat u ons daarom vooral ook weten wat 
uw wensen zijn, wij doen ons uiterste best om 
ze te realiseren. 

smaKelijKe maaltijden

Net als thuis is in het Buitenhuis de maaltijd  
een moment om naar uit te kijken. Genieten  
van heerlijk eten en fijn gezelschap. Daar zetten 
wij ons graag voor in. Gevarieerde maaltijden, 
van ontbijt en tussendoortjes tot lunch en 
diner, worden met de grootste zorg en verse 
ingrediënten bereid en aan tafel geserveerd. In 
het restaurant, maar als u dat wenst ook op uw 
eigen kamer. 

• uw mantelzorgers even wilt ontlasten en  
hen de verzorging voor een aantal dagen  
of weken uit handen wilt nemen 

• plotseling ziek wordt en het prettig vindt om 
tijdelijk te verblijven in een veilige omgeving 
waar u kunt rekenen op zorg

In overleg kan ook een  
familielid een nachtje  
in het bed & breakfast  
verblijven om dicht  
bij u te zijn.



Het BuitenHuis 
biedt meer! 

•  een kleinschalige beschermde  
leefomgeving voor mensen met  
geheugenproblemen

•  een restaurant voor gasten,  
bezoekers en bewoners uit de  
omgeving

•  een thuiszorgpunt 

Postadres
Postbus 74
5280 AB Boxtel

Telefoon:  0411 - 63 45 60
E-mail:  buitenhuis@zge.nl
Website:  www.zge.nl

Bezoekadres
Buitenhuis
Het Nieuwland 2
5296 LB Esch

uw familie 

Familie en bekenden zijn natuurlijk het  
allerbelangrijkste als u niet in uw vertrouwde 
omgeving kunt verblijven.  Daarom stellen  
wij betrokkenheid van de familie en andere 
naasten bij het leven in het Buitenhuis  
bijzonder op prijs.  

Gastvrijheid kenmerkt onze manier van  
werken. Onze deuren zetten we graag voor  
iedereen open. Gewoon om eens een kopje 
koffie te drinken of een spelletje mee te doen, 
samen te eten of televisie te kijken.  
Uw familie is te allen tijde welkom!

Kosten

Het bed & breakfast van het Buitenhuis is een 
goed alternatief voor het duurdere zorghotel. 
Uw huisarts of specialist kan een verwijzing 
geven voor het verblijf in het bed & breakfast. 
Afhankelijk van uw verzekeraar en verzekerings-
pakket kunt u in aanmerking komen voor een 
vergoeding vanuit de zorgverzekering. Onze 
casemanagers informeren u graag over de  
mogelijkheden en afspraken hieromtrent. 

U kunt ook zonder verwijzing bij ons een kamer 
boeken, voor een of meerdere dagen. De prijs 
bedraagt € 75,- per persoon. Voor verblijf van 
een tweede persoon wordt een toeslag bere-
kend. Het ontbijt is bij de overnachtingsprijs in-
begrepen. Lunch en warme maaltijd zijn tegen 
een gereduceerde prijs te verkrijgen.  

Mocht u gebruik maken van de thuiszorg en u 
heeft daarvoor een indicatie, dan worden de 
kosten vergoed via de zorgverzekeraar.

www.zge.nl


