Nobama Care is een kleinschalige
particuliere woonvorm met 24uurszorg. Wĳ bieden een ideale
woonsituatie, met zorg van de
hoogste kwaliteit, voor ouderen
met een geheugenstoornis die niet
meer zelfstandig kunnen wonen.
Heeft u een ouder, partner of een
ander familielid met dementie en is
verzorging in de vertrouwde
omgeving niet meer mogelĳk, dan
kunt u bĳ ons terecht. In deze
situatie bieden wĳ een fijne
leefomgeving waar persoonlĳke
zorg, respect en aandacht centraal
staan bĳ de zorgverlening. Het
welbevinden van u als bewoner of
van uw naaste zal persoonlĳk met
u worden afgestemd.

Wat zĳn wĳ?

De woningen

Wij bieden u in een kleinschalige
woonomgeving 24-uurszorg aan door de
inzet van gekwalificeerde zorgverleners.
Dit wil zeggen dat wij u bijstaan tijdens
dagelijkse taken en het creëren van een
dagritme en structuur. Wij vinden het
belangrijk om tijdens het intakegesprek zo
veel mogelijk informatie over u of uw
naaste te verzamelen om de situatie goed
te begrijpen. Daarom kijken wij per
individu naar de levensgeschiedenis en
eventuele wensen, vervolgens zorgen we
ervoor dat onze zorg en begeleiding zo
nauw mogelijk hierop aansluit. Verder
bieden wij zinvolle dagbesteding aan om
zo onze bewoners actief te houden en
bovendien om vereenzaming van
dementerende ouderen tegen te gaan.

Zorgkamers

Wat bieden wij onze bewoners aan?
• Begeleiding
• Persoonlĳke verzorging
• Verpleging
• 24-uurs toezicht
• Maaltĳden
• Huishoudelĳke verzorging
• Was- en strĳkservice
•Activiteiten

Onze zorgkamers zijn geschikt voor
ouderen met een zorgindicatie vanaf Zorg
Zwaarte Pakket 5 die daarnaast de
beschikking hebben over een AOW en
een (klein) pensioen/vermogen.
Wij bieden u een beschermde woon- en
leefomgeving van minimaal 20m². De
woning is volledig aangepast en beschikt
over een woon/slaapkamer, die u volledig
zelf mag inrichten, en badkamer.
Daarnaast kunt u vertoeven in de
gemeenschappelijke ruimten en de tuin.
Door deze manier van wonen kunnen de
bewoners genieten van zowel hun privacy
als gezelschap van medebewoners.

Appartementen
Onze aanleun-appartementen zijn
geschikt voor ouderen die in staat zijn om
zelfstandig te wonen met een thuiszorg
indicatie. Ook ouderen met een indicatie
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
kunnen eventueel in aanmerking komen
voor onze aanleun-appartementen. Op
deze manier wilt Nobama Care er voor
zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Nobama Care
draagt er zorg voor dat in de directe
nabijheid 24/7 zorgverleners aanwezig
zijn.
In onze ruime aanleun-appartementen
kunnen ouderen geheel zelfstandig wonen
in een voor hun geschikte
woonomgeving. De oppervlaktes van de
appartementen variëren van 75m² tot
130m² en zijn volledig in te richten door
de bewoners zelf. Ze zijn uitgerust met
een keuken, badkamer, woonkamer en 2
slaapkamers. Al onze appartementen
beschikken ook over een balkon.
Daarnaast kunnen de bewoners, indien ze
dit wensen, gebruik maken van onze
overige diensten zoals maaltijden en
activiteiten.

Zorg op maat
Dagactiviteiten
Samen met onze bewoners gaan we op
zoek naar zinvolle en leuke activiteiten die
ze nog kunnen en willen doen. Aangezien
elk mens uniek is en andere hobby’s
heeft, ligt onze focus op activiteiten op
maat. Onze activiteiten sluiten aan op de
wensen en mogelijkheden van de
bewoners. Hierin willen we de mensen
blijven uitdagen om zo lang mogelijk
actief te blijven. Daarnaast bieden wij
door het organiseren van dagelijkse
activiteiten een structuur in het leven van
onze bewoners.

Kleinschalig wonen
De uitkomst van leven in kleine groepen,
is persoonlijke aandacht per individu. Wij
zetten uiterst geschikte en ervaren
zorgverleners in om onze bewoners te
voorzien van deze zorg. Bovendien wordt
hierdoor het thuisgevoel van de bewoners
versterkt en zo ook hun kwaliteit van
leven. Op deze manier zetten wij het
welzijn van elke bewoner centraal.
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