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buitenhuis



Zorgeloos wonen, in een groene en rustige omgeving, omringd met de beste  
zorg en warme aandacht. Dat is wonen in het Buitenhuis, een stijlvolle en  
huiselijke woonzorglocatie in Esch voor mensen met geheugenproblemen.  
In deze kleinschalige, beschermde leefomgeving vindt u  
de geborgenheid die past bij een fijn thuis. 
 

Belangrijk om je ergens thuis te voelen is 
écht contact. Je welkom voelen, gezien en 
gekend worden en oprechte aandacht voor 
datgene wat ú belangrijk vindt. In de klein-
schalige opzet van het Buitenhuis kan dat 
echte contact tot stand komen en kunt u 
met alle mensen die u ondersteunen uw  
leven prettig en waardig voortzetten.

U mag van ons op alle aspecten topkwaliteit 
verwachten. In het Buitenhuis draait het  
om uw welbevinden en veiligheid!

uw woonomgeving
 
Welzijn en woongenot zijn twee kanten  
van dezelfde medaille. Ook als u langdurige  
intensieve zorg nodig heeft. In het Buiten-
huis kunnen we dat bieden. 

Het Buitenhuis heeft tien appartementen  
voor cliënten met dementie die worden  
gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. 
Het zijn ruime appartementen gelegen op 
de begane grond en toegankelijk via een  
eigen entree aan een binnengang.  
De woonruimte is gelijkvloers en goed  
toegankelijk voor rolstoel en rollator.  
Behalve uw appartement zijn er verschillen-
de plaatsen in huis waar u heerlijk de dag 
kunt doorbrengen: een fraai ingerichte huis-
kamer met comfortabele stoelen, een aan-
trekkelijke loungeruimte en restaurant, een 
ontspanningsruimte met kapper, pedicure 
en schoonheidssalon en een gastvrije entree. 

In het Buitenhuis komt u geen gesloten 
deuren tegen. U bent vrij om naar buiten te 
lopen. De tuin nodigt uit voor een heerlijke 
wandeling. Er is camerabeveiliging  
bij de toegangsdeur. 

uw appartement

De appartementen die vanuit de Wet  
langdurige zorg worden gefinancierd, zijn 
alle éénkamerappartementen. Zij hebben 
een oppervlakte van gemiddeld 24 m2.  
De badkamer deelt u met uw naaste mede-
bewoner en is via het eigen appartement 
toegankelijk. Het appartement is gestof-
feerd. Standaard is er een garderobekast, 
hoog-laag bed en nachtkastje aanwezig. 
Vanzelfsprekend is de woonruimte naar uw 
smaak in te richten met eigen spullen,  
zodat u zich zo snel mogelijk thuis voelt. 



Zorg en onderSteuning

Een team van gekwalificeerde medewerkers 
staat elk uur van de dag voor u klaar. Om u  
te helpen bij de dagelijkse verzorging, de 
maaltijden, uw daginvulling, kortom bij alle 
zaken waarop u bent aangewezen op onze 
ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat we 
alles van u overnemen. U zult ervaren hoe 
fijn het is om nog veel dingen zelf te doen 
en wij zullen dat ook zeker stimuleren.  

Het team bestaat uit professionals met  
verschillende achtergronden en opleidingen 
en uiteenlopende expertises, zoals ver-
pleegkundigen en verzorgenden, activitei-
tenbegeleiders, gastvrijheidsmedewerkers, 
housekeeping en een huismeester.  Wanneer 
nodig doen wij een beroep op de expertise 
van andere disciplines die aan 
het Buitenhuis verbonden 
zijn, zoals een specialist 
ouderengeneeskunde, 
de fysiotherapeut of 
geestelijk verzorger. 

uw familie iS welkom

Familie en bekenden zijn natuurlijk het  
allerbelangrijkste om u ergens thuis te voe-
len. Hun betrokkenheid bij het leven in het 
Buitenhuis stellen wij dan ook bijzonder op 
prijs. Gastvrijheid kenmerkt onze manier van 
werken. Onze deuren staan elk moment van 
de dag voor hen open. Gewoon om eens een 
kopje koffie te drinken, een spelletje mee te 
doen, een keertje te helpen met de maaltijd, 
een wandeling te maken of samen naar mu-

ziek te luisteren. Het restaurant verhuren wij 
graag als u gasten wilt uitnodigen voor het 
vieren van een verjaardag of voor een andere 
feestelijke gelegenheid.

ontSpanning telt

Genieten van elke dag. Dat is ons motto.  
Wij doen dan ook ons best om iedere dag  
voor u op een fijne manier in te kleuren.  
Hoe? Dat is voor iedereen verschillend.  
Vanzelfsprekend kijken we hoe we zoveel 
mogelijk aan uw wensen tegemoet kunnen 
komen, zodat u in het Buitenhuis kunt  
blijven doen waar u plezier aan beleeft.  
Is dat fietsen, dan regelen we een duofiets.  
Is dat zingen, dan zingen we met u mee. 

U wordt van harte uitgenodigd om mee  
te doen met de activiteiten die worden  
georganiseerd en vaak in de huiskamer 
plaatsvinden. Gelukkig kunnen we altijd  
rekenen op vrijwilligers die daarbij een 

handje komen helpen. tegen betaling  
bieden we ook servicearrangementen  
en diensten, zoals een schoonheidsbe-
handeling of maatwerk begeleiding voor 

bijvoorbeeld een middagje uit. 



Smakelijke maaltijden

De maaltijd is altijd een moment om naar 
uit te kijken. Gezellig samen genieten van 
heerlijk eten en fijn gezelschap. Daar doen 
wij graag ons uiterste best voor. Gevarieerde 
maaltijden, van een heerlijk ontbijtje, verras-
send tussendoortje, uitgebreide lunch tot 
een smakelijk diner, worden met de grootste 
zorg en beste ingrediënten bereid en aan 
tafel geserveerd. In de huiskamer, het restau-
rant of zo nodig in het eigen appartement. 
 

koSten

De langdurig intensieve zorg met toezicht,  
zoals we die bieden in het Buitenhuis, wordt 
vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Om aanspraak te kunnen maken op zorg  
vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig.  
Deze indicatie kunt u aanvragen bij het  
Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.  
U betaalt daarnaast nog een eigen bijdrage  
die afhankelijk is van uw persoonlijke situa-
tie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen 
op de website van het CAK, het Centraal 
Administratie Kantoor. De casemanagers 
van Zorggroep Elde kunnen u ook informatie 
verschaffen.

www.zge.nl

Het BuitenHuiS 
BIEDt mEEr! 

•  twaalf huurappartementen voor 
private zorg voor mensen met  
geheugenproblemen

•  zes bed & breakfastkamers
•  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
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Buitenhuis
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5296 LB Esch


