Gekoesterd Wonen in Lieven de Key

Creatief bezig zijn is
gezellig en geeft een
fijne Invulling aan de
dag. Bewoners en
medewerkers
beleven samen
waardevolle
momenten.

Waardevolle momenten
in Lieven de Key
Welkom bij Lieven de Key
De jongste zorglocatie van Vecht en IJssel is Lieven de Key
(Utrecht-Zuilen), in gebouw ’De Bouwmeester’ van
woningcorporatie Mitros. Daar bieden we zorg aan 52 ouderen
met dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Dat noemen wij Gekoesterd Wonen.
Leven in het moment. Een waardevol moment.
Gekoesterd Wonen betekent streven naar het creëren van
waardevolle momenten. Dat is het uitgangspunt voor de zorg aan
onze bewoners. Wij bewegen mee in het ritme en de
belevingswereld van de bewoners. Dus leggen we ons tempo en onze
realiteit niet op, maar zoeken we de aansluiting en verbinding. Het
levensverhaal van een ieder nemen we hierin mee. Dit houdt ook in
dat we onze bewoners op een positieve en liefdevolle manier
stimuleren en bevestigen. Familie en andere naasten betrekken wij
hier nadrukkelijk bij en zij zijn altijd welkom.
Beleving en behoeften
Lieven de Key is een locatie dat is ingericht op basis van wat we
weten over de beleving en behoeften van mensen met dementie.
In kleinschalige woongroepen van 7 of 8 personen is er ruimte
voor persoonlijke en deskundige zorg in een huiselijke sfeer.
We bieden bewegingsruimte aan hen die op ontdekkingstocht
willen gaan en geborgenheid voor hen die dat zoeken. Onder meer
door middel van intuïtieve looproutes, slim gebruik van kleuren
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in de verschillende ruimtes, en speciaal ontwikkelde materialen en
objecten die de zintuigen prikkelen. Er is veel licht. Bewoners
kunnen de natuur zowel binnen als buiten ervaren, door de grote
raampartijen en in de heerlijke binnentuin.
Jong en oud onder één dak
Naast onze locatie is een kinderdagverblijf gevestigd dat gebruik
maakt van een deel van de binnentuin. Er is regelmatig gezellig
contact tussen onze bewoners en de peuters.
Verder wonen in gebouw ‘De Bouwmeester’ reguliere huurders van
woningcorporatie Mitros.

In de binnentuin
van Lieven de Key
kunnen bewoners de
natuur ook buiten
ervaren.

Meer informatie
Gekoesterd Wonen is een kleinschalige woonvorm voor ouderen
met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen, met een
ZZP- 05 of ZZP-07 en zo nodig een Wzd-indicatie.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze
klantadviseurs via T: (030) 3033 500, per mail:
klantadviseurs@vechtenijssel.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website:
www.vechtenijssel.nl
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Vecht en IJssel
Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het
welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers,
vrijwilligers en mantelzorgers. Deskundige en gastvrije dienstverlening
en vernieuwende (kleinschalige) woonconcepten dragen hieraan bij.
Persoonlijke keuzevrijheid
Vecht en IJssel heeft respectvoor ieders levensloop en levensinstelling.
Persoonlijke keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
blijven belangrijk, een heel leven lang. Bij ons houdt u de regie over uw
leven, in de zekerheid dat de dienstverlening goed geregeld is. Elke dag
is het immers waard om geleefd te worden.

Locatie Lieven de Key
Lieven de Keylaan 4
3555 VZ Utrecht
T: (030) 3033 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl

Centraal Bureau
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 3033 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl

samen beter in wonen, welzijn en zorg

