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"Een huis dat bruist"
Liduina is een verpleeghuis biedt plaats aan 180
cliënten; cliënten die zorg en ondersteuning nodig
hebben vanwege langdurige lichamelijke of ernstige
geheugenproblemen of tijdelijk moeten revalideren.
Daarnaast biedt Liduina mogelijkheden voor dagbehandeling om de cliënt met (beginnende) lichamelijke
problemen of geheugenproblemen te helpen om
langer thuis te wonen. Liduina is mede door de
schaalgrootte een huis dat bruist. Men kent elkaar en
zoekt gelijkgestemden op. Er is een ruim aanbod van
groepsactiviteiten waar voor ieder wat wils bij zit.

Appartementen

Cliënten beschikken over ruime éénpersoonskamers.
Op de woonafdelingen voor mensen met lichamelijke
beperkingen zijn de appartementen voorzien van een
eigen badkamer. Op de woonafdelingen voor mensen
met dementie wordt de badkamer in veel gevallen
gedeeld met één andere bewoner. Er zijn geavanceerde
technische mogelijkheden voor het toezicht op cliënten, zoals geluidsbewaking en sensoren. Hierdoor
houden cliënten zoveel mogelijk eigen regie en
maximale vrijheid om het eigen leven in te vullen.

Specialisaties

Zorgexpertisehuis Liduina heeft een aantal
specialisaties:
De Oleander
Obesicare
Hospice Acacia
Geriatrische revalidatie
Afdeling De Oleander heeft expertise en ervaring in de
omgang met mensen met (ernstige) gedragsproblematiek. De behandelmethodes zijn helemaal afgestemd
op de belevingswereld van de cliënt. De Oleander
vangt ook tijdelijk cliënten op vanuit andere
zorgaanbieders en verleent consultaties aan andere
zorgaanbieders om hen te ondersteunen in de zorg
voor mensen met onbegrepen gedrag.
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Liduina heeft de afgelopen jaren veel expertise
opgebouwd in de zorg en ondersteuning aan mensen
met ernstig overgewicht (morbide obesitas)
met Obesicare. Het aantal mensen met ernstig
overgewicht (BMI 40+) dat een beroep doet op de zorg
neemt toe. Dit vraagt van verzorgenden en
behandelaars de juiste kennis en vaardigheden om
optimale verzorging en behandeling te verlenen en
ondersteuning te bieden.
Wanneer u in de laatste levensfase bent aangewezen
op intensieve palliatief terminale zorg, kunt u rekenen
op medewerkers van hospice Acacia. In een
kleinschalige en huiselijke omgeving staat een
multidisciplinair team klaar om de laatste periode van
het leven zo comfortabel en aangenaam mogelijk te
maken.
Op de afdeling geriatrische revalidatie van Liduina
verblijven cliënten die na een ziekenhuisopname niet
direct naar huis kunnen. Zij werken aan herstel en een
zo groot mogelijke zelfredzaamheid.
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