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Soms komt er een moment dat u thuis extra hulp nodig heeft of dat het
zelfstandig wonen niet meer gaat, zoals u dat graag zou willen.
De vraag om extra hulp of een verhuizing is vaak een enorme stap. Voor u zelf,
maar ook voor uw familieleden.
Hier komt ‘de Blanckenborg’ voor u in beeld.
Onze professionele medewerkers doen er alles aan om die stap zo klein
mogelijk te maken, zodat het voor alle betrokkenen zo prettig mogelijk
verloopt.
Het behouden van uw eigenwaarde, uw leefplezier
vinden wij erg belangrijk. Iedereen heeft zo zijn
eigen dingen waar zij of hij blij of tevreden van
wordt. Als iemand kwetsbaar en afhankelijk is of
wordt, is het lastiger hier zelf voor te zorgen.
Dan heeft men vaak anderen, zoals familie en
vrienden nodig, om plezier in het leven te hebben
en te houden. Zorgen voor het leefplezier, in
plaats van alleen het geven van zorg, is dan voor
ons ook de belangrijkste opgave.
Waar u zich prettig bij voelt is het uitgangspunt
bij alle activiteiten die wij ondernemen en alle
besluiten die er worden genomen.
Werken aan uw woon- en leefplezier is voor ons een kwestie van anders denken,
anders kijken en anders doen.
Om uw leefplezier te behouden en/of te vergroten bieden wij diverse
oplossingen aan. Samen kunnen we overleggen welke oplossingen het beste bij u
passen.
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Maaltijdservice
Dagelijks kunt u een warme maaltijd thuisbezorgd krijgen. Ons keuze
menu biedt u verschillende mogelijkheden. U kunt in combinatie met een
warme maaltijd ook dagelijks een broodpakket bij ons bestellen. Voor
meer info kunt u contact opnemen met de voedingsdienst,
 0597-565500

Restaurant

In ons restaurant “Onder de Pannen’ is iedereen welkom.
Heeft u een dag geen zin om te koken of wilt u gezellig met familie of
vrienden genieten van een heerlijk diner dan ontvangen wij u graag.
Naast de gezelligheid van het samen eten biedt ons restaurant eveneens
een prachtige gelegenheid om contacten te leggen met leeftijdsgenoten
en diverse activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de voedingsdienst,  0597-565500.

Activiteiten
In de Blanckenborg worden dagelijks activiteiten georganiseerd, zoals
gezellige middagen, bingo, optredens van koren, wandelclub, gymnastiek
etcetera. Deze activiteiten zijn altijd erg gezellig en worden erg
gewaardeerd door onze bewoners en bezoekers. Wanneer u nog niet bij
ons in de Blanckenborg woont wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor
uw deelname. Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u contact
opnemen met de teamleider welzijn,  0597-565500.

Personenalarmering in de wijk
Als u zolang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen in uw eigen
vertrouwde omgeving is het prettig te weten dat er altijd hulp binnen
handbereik is Stel u wordt plotseling onwel of u bent gevallen of u heeft
het gevoel van onveiligheid, in deze noodsituaties biedt onze
personenalarmering u de garantie dat u met één druk op de knop hulp
krijgt. Met de personenalarmering bent u 24 uur per dag, 7 dagen in de
week verzekert van hulp in noodsituaties. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze wijkverpleegkundige,  0597-565500.

Dagbesteding
Woont u nog thuis en heeft u ondersteuning en structuur nodig bij de
dagelijkse dagindeling? Dan kan een bezoek aan onze dagbesteding
Blijborgje,of Berk uitkomst bieden. In een huiselijke sfeer kunt u hier
één of meerdere dagdelen per week samen met andere bezoekers een
gezellige dag beleven. Voor meer informatie over onze dagbestedings
mogelijkheden kunt u contact opnemen met de overbruggingszorgcoördinator,  0597-565500.
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Thuiszorg
Bij thuiszorg van de Blanckenborg staat altijd de cliënt centraal. Wij vinden
het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen
een doel hebben in het leven en dat zij invloed hebben op hun eigen leven en
omgeving en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Mocht u op enig
moment ondersteuning nodig hebben in de huishouding of in persoonlijke
zorg dan kan de thuiszorg van ‘de Blanckenborg’ u hierbij van dienst zijn.



Huishoudelijke verzorging

Woont u op uzelf en in één van de omliggende dorpen van Blijham en kunt u
door een beperking niet zelf het huishouden doen?
De Blanckenborg heeft een team medewerkers die bij u thuis kunnen komen
schoonmaken. U kunt bij de gemeente financiële ondersteuning bij
het huishouden aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de teamleider van de huishouding,  0597-565500.

 Wijkverpleging
Onze zorg is gericht op uw eigen regie en kracht. Deze zorg stemmen wij
in goed overleg met u af. In onze zorgverlening besteden wij veel aandacht
aan uw persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en uw
kwaliteit van leven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen
met onze casemanager dementie,  0597-565500.
Onze wijkverpleging is vierentwintig uur per dag ( zeven dagen in de week)
bereikbaar. Hierdoor wordt de continuïteit van zorg altijd gewaarborgd.
Ook voor verpleegtechnische handelingen, wondbehandeling, medicatie en
injecties staan wij tot uw beschikking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundige,  0597-565500.

Verpleeghuis
Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk in uw eigen huis en woonomgeving blijven
wonen. Maar soms kan het moment aangebroken zijn dat dit niet meer
mogelijk is. Dan is het fijn om te weten dat de Blanckenborg zes
verpleeghuis afdelingen heeft, waarvan twee met een BOPZ erkenning.
Wanneer u bij ons komt wonen in het verpleeghuis zullen wij er alles aan
doen om onze zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw
leefgewoonten zoals u die thuis gewent was. Bij ons krijgt u uw eigen
appartement voorzien van eigen badkamer en keuken en u kunt uw
appartement inrichten met uw eigen meubilair en spulletjes. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de overbruggingszorgcoördinator,
 0597-565500.

Onze medewerkers!
Zoals wij voor u als bewoner of bezoeker van ‘de Blanckenborg’
het leefplezier erg belangrijk vinden, vinden wij het werkplezier
voor onze medewerker minstens zo belangrijk. Ons motto is als
onze bewoners een leuke dag hebben, dan hebben onze
medewerkers die ook.
Wij besteden veel aandacht aan de professionaliteit van onze
medewerkers. Elk jaar bieden we veel verschillende opleidingen
aan onze medewerkers om zo de kwaliteit van zorg te borgen.
Deze opleidingen worden altijd met veel enthousiasme gevolgd.
Ook hebben we diverse mogelijkheden voor de medewerkers om
door te groeien naar een andere functie. Ook dit vinden wij erg
belangrijk als werkgever.
Onze medewerkers hebben een

voor de zorg!

Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen,
bewoners wonen niet bij ons op het werk.

Samen op weg naar vooruit!

Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
Eikenlaan 34
9697 RW Blijham
 0597-565500
@ info@blanckenborg.nl
www.blanckenborg.nl

Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen biedt
‘de Blanckenborg’ allerlei aanvullende diensten en extra
ondersteuning aan. Voor meer aanvullende producten en
diensten verwijzen wij u graag naar onze producten- en
dienstencatalogus op onze website (http://blanckenborg.nl/
pagina/86/verzamelpagina-belangrijkste-documenten/) of u
kunt contact opnemen met onze receptie, 0597-565500.

