Thuis in woonzorgcentrum
Breezicht
Wonen met zorg

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Huiselijkheid en
gezelligheid in een
sfeervolle omgeving
in IJmuiden
In woonzorgcentrum Breezicht bieden wij u een thuis waar u
dag en nacht verzekerd bent van begeleiding en professionele
zorg. Bij ons vindt u een gezellige en informele omgeving
waar u alleen of samen met anderen leuke dingen kunt
ondernemen.
Het uitgangspunt in ons huis is dat u uw leven zoveel
mogelijk kunt voortzetten zoals u dat gewend bent.
Uw wensen staan centraal en uw zelfstandigheid staat voorop.
Uw partner, familie en vrienden betrekken wij graag bij de
verzorging en activiteiten, zij zijn altijd welkom.
Wij bieden goede zorg, huiselijkheid en gezelligheid. Iedere
dag zijn er allerlei activiteiten waaraan u kunt meedoen.
U bent van harte welkom in Breezicht!

Waarom Breezicht?

Net zoals thuis
Woonzorgcentrum Breezicht ligt in OudIJmuiden en heeft een prachtig uitzicht over de
zee, de sluizen, het forteiland van de Stelling
van Amsterdam, het Noordzeekanaal, de haven
en het staalbedrijf. De zeeschepen varen als het
ware voor de deur langs. Er is altijd wat te zien.

n Wonen in een appartement met mooi
uitzicht op de waterrijke omgeving
n 24 uur professionele zorg en begeleiding
n Een gezellige en informele sfeer tussen
bewoners en medewerkers
n Hier is altijd wat te doen: allerlei (creatieve)
leuke activiteiten
n Mooie woonkamers op de begane grond.

We willen graag dat u zich thuis voelt. Dat
betekent dat we ons best doen om zo veel
mogelijk aan te sluiten bij de gewoonten, het
dagritme en de bezigheden die u had voordat u
bij ons kwam wonen. Daarom leren we u graag
goed kennen. Wij vinden het ook belangrijk
om goed contact met uw naasten te hebben.

In onze centrale ontvangstruimte kunt u
gezellig plaats nemen voor een kopje koffie
en een praatje. Er is hier regelmatig iets te
beleven, te zien of te horen.

Breezicht is gehuisvest in een modern gebouw
uit 2000 en telt 114 eenpersoons- en 8 tweepersoons woonzorgappartementen. De appartementen zijn ruim en hebben een mooi uitzicht
op de omgeving of op het Noordzeekanaal.
Er is een grote binnentuin met een terras.
Het gebouw is in 2015 van binnen volledig
verbouwd en heeft een frisse uitstraling.

In Breezicht zijn er diverse woonkamers. Alle
woonkamers zijn in een eigen stijl ingericht.
De grootste ruimtes hebben een volledig
uitgeruste keuken. In deze gezellige ruimtes
zijn diverse activiteiten en hier worden ook
de maaltijden genuttigd als u dat wilt. U kunt
hier ook zelf aan de slag om bijvoorbeeld een
hapje te maken of een maaltijd te bereiden.

Wie wonen er in Breezicht?
Bij ons wonen 120 ouderen. Er zijn 3 verpleegafdelingen
waar met name ouderen wonen met een vorm van dementie.
Zij wonen hier omdat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen
en lichamelijke verzorging en begeleiding nodig hebben.
In de Toren van Breezicht verblijven mensen die vanwege
lichamelijke klachten niet zelfstandig kunnen wonen en
mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of op de
wachtlijst voor een woning elders staan.

Zelf uw appartement inrichten
Bij ons woont u zelfstandig in uw eigen appartement. De eenpersoonsappartementen
hebben een gecombineerde woon-/slaapkamer
en een oppervlakte van ongeveer 29 m2. De
tweepersoonsappartementen zijn iets ruimer,
ongeveer 43 m2, en beschikken over een aparte
slaapkamer. Alle appartementen hebben een
keuken, een badkamer en een alarmeringssysteem, zodat u direct hulp van de verzorging

kunt inroepen. Wij vinden het belangrijk dat u
zich thuis voelt in uw appartement. Het is uw
huis, u bent dus vrij het naar eigen smaak in
te richten met uw eigen meubels en spullen.

Gastvrijheid en bezoek
In alle locaties van Zorgbalans staat gastvrijheid
centraal, ook in Breezicht. Wij zijn dag en nacht
bereikbaar en kennen geen bezoektijden.
Van 8:30 tot 16:30 uur is de voordeur geopend.
Buiten deze tijd kunt u uiteraard ook bezoek
ontvangen maar zullen uw gasten bij de
voordeur moeten aanbellen.
Een goed en persoonlijk contact met familie
leden en mantelzorgers vinden wij erg belangrijk. Wij betrekken hen daarom graag bij de
verzorging, begeleiding en activiteiten.

Kiosk
Direct bij binnenkomst ziet u de kiosk. In de
kiosk zijn kleine boodschappen te koop en ook
kunt u er een kopje koffie, thee of fris kopen.
Op het plein en in de kiosk werkt een gastvrouw bij wie u terecht kunt voor een gesprekje
en voor vragen.

Professioneel team
In Breezicht werken goed opgeleide verzorgenden, verpleegkundigen en activiteiten
begeleiders. Daarnaast begeleiden we ook
leerlingen. De medewerkers zorg werken nauw
samen met de specialist ouderengeneeskunde,
de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist, diëtist, psycholoog, maatschap
pelijk werker en de geestelijk verzorger.

Contactpersoon
U krijgt een vaste begeleider, de eerst
verantwoordelijke begeleider (EVB). Hij of
zij is de contactpersoon voor u en uw familie
en het aanspreekpunt voor al uw vragen
over de zorg en gang van zaken in huis.

Vrijwilligers
Onze medewerkers worden bij uw begeleiding
ondersteund door een groep vrijwilligers. Als u
dat wilt, gaan ze met u wandelen, boodschappen doen of maken een praatje. Zij geven
gezelligheid en steun, net dat beetje extra dat
het leven aangenaam maakt. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet, we hebben ze hard nodig!
Iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk
bij ons kan contact opnemen met de EVB of de
activiteitenbegeleider.

Wat wij ook bieden
In ons huis kunt u, al dan niet tegen betaling,
gebruikmaken van de volgende voorzieningen:
n	gezamenlijk koffie of thee drinken in het restaurant
in de ochtend en/of middag
n	kapsalon en pedicure
n	bibliotheek
n	de kiosk waar u terecht kunt met al uw vragen
en kleine boodschappen kunt doen
n	spreekuur van een financieel adviseur van een bank
n biljart
n	er is een duofiets die u kunt lenen
n	in de tuin kunt u gebruik maken van onze beweegtoestellen.

Uw tevredenheid is onze zorg

Ontspanning
Er is van alles te doen in Breezicht. Zowel
binnen als buiten de deur worden activiteiten
georganiseerd. Hier kunt u samen met andere
bewoners aan meedoen. Er is voor ieder wat
wils, zoals schilderen, Rummikub, knutselen,
breien, bewegen, koken, bakken of zingen.
We houden u op de hoogte van het nieuws
en de activiteiten in en rondom Breezicht via
de kabelkrant die wordt uitgezonden op de
diverse televisies in huis. Ook verschijnt er een
keer per twee maanden een nieuwsbrief.

We zijn pas tevreden als u tevreden bent. We
gaan uit van wat u wilt, wenst of nodig heeft.
Om deze goede kwaliteit van zorg te blijven
leveren, volgen onze medewerkers trainingen
en bijscholingen. Regelmatig checken wij of de
verleende zorg en dienstverlening nog aansluit
bij uw wensen.
Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u
over bepaalde aspecten van onze dienstverlening niet tevreden bent, dan vragen wij u dit te
bespreken met uw EVB. Met uw opmerkingen
en reacties kunnen wij onze dienstverlening
nog verder verbeteren. Komt u er niet uit, dan
kunt u terecht bij de teammanager die met u

overlegt, adviseert en desgevraagd bemiddelt.
Daarnaast kunt u uw stem laten horen via de
Cliëntenraad. Deze raad geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de teammanager van
Breezicht. De leden van de Cliëntenraad horen
daarom graag uw mening en uw wensen op
het gebied van zorg- en dienstverlening.
Als wij in Breezicht uw klacht of vraag niet
tot tevredenheid kunnen oplossen, kunt u
ook terecht bij de klachtenbemiddelaar
van Zorgbalans.

Op basis van een ZZP wordt de zorg en
verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis grotendeels vergoed via de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of uw
zorgverzekering. Bij vragen over indicaties kunt
u altijd even contact met ons opnemen.

Indicatie nodig

Op basis van uw indicatie, uw mogelijkheden
en uw wensen, stellen we samen met u en
uw partner of mantelzorger een zorgleefplan
op.

Als u bij ons komt wonen, heeft u een indicatie
voor zorg en verblijf nodig. Het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicaties
in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP).

Tijdelijk kan ook
Sommige mensen verblijven tijdelijk bij ons. Zij moeten
aansterken na een operatie, ziekte, beroerte of ongeluk.
Onze zorg en begeleiding is dan gericht op een spoedig
herstel. Ook wanneer u in afwachting bent van opname
ergens anders, kunt u bij ons verblijven.
Mensen die tijdelijk zorg en/of begeleiding nodig hebben
omdat hun partner of mantelzorger op vakantie gaat of
plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis, zijn eveneens
welkom. Wij noemen dit kortdurend verblijf. Voor mensen
die kortdurend bij ons verblijven hebben wij een ingerichte
kamer in de Toren beschikbaar

Voor uw verblijf betaalt u altijd een eigen
bijdrage die afhangt van uw inkomen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
berekent en incasseert uw eigen bijdrage.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Breezicht of
een van de andere woonzorgcentra
van Zorgbalans? Wilt u eens een kijkje
nemen of een oriënterend gesprek
voeren? Neemt u dan contact op met
de medewerkers van Zorgbalans
Zorgbemiddeling via telefoonnummer
023 - 8 918 918. Zij helpen u graag,
geven advies, bemiddelen of begelei
den. Actuele informatie vindt u ook
op www.zorgbalans.nl/breezicht.

BREEZICHT EN
ZORGBALANS
Breezicht is onderdeel van Zorgbalans, een grote ouderen
zorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de
regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen
mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op
een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.
Met 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers
bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging,
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en
begeleiding bij dementie. Dat doen we bij mensen thuis,
in onze ontmoetingscentra en woonzorgcentra.
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom.
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