Ontmoeten
Elke maand organiseert een groep mensen, die zelf
bekend zijn met Parkinson, een bijeenkomst voor
ontmoeten en het delen van kennis in het Theehuis.
Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.
Voor meer informatie kunt u met Peppelrode contact
opnemen.
040-215 16 00

Parkinson
afdeling

Peppelrode

Wilt u meer informatie?
Om op de parkinsonafdeling van Peppelrode te
wonen en/of zorg te ontvangen, heeft u een indicatie
nodig van het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg)
in uw regio. Onze zorgadviseurs van het
klantencentrum helpen u hier graag mee.

Klantencentrum
info@vitalis-intensievezorg.nl

040 -220 22 02

Voor als
het thuis
niet meer gaat
www.vitalis-intensievezorg.nl

Deskundig
Uw wensen en uw gewoontes

Speciaal voor cliënten met de ziekte van
Parkinson bieden we in Peppelrode
specialistische zorg in een kleinschalige

Voordat u bij Vitalis komt wonen, leeft u uw leven thuis. Met uw eigen

woonomgeving. De ziekte van Parkinson geeft

dagritme, uw eigen wijze van vrije tijdsbesteding en uw eigen invulling

een complex ziektebeeld met zeer uiteenlopende

van betekenis geven aan uw leven. Dat realiseren wij ons maar al te goed.

klachten. Onze medewerkers zijn deskundig en

Daarom vinden wij het belangrijk om u te leren kennen. Met al uw wensen

specifiek opgeleid. Zij weten hoe belangrijk het

en uw gewoontes.

is om de verscheidene behandelingen en
persoonlijke medicatietijden goed op elkaar,

Alles is erop gericht om het leven met deze ziekte zodanig vorm te geven dat

en bovenal met u, af te stemmen.

u zoveel mogelijk deel uit kan blijven maken van ‘het gewone leven’.
We bieden u een rustige omgeving, waarin de kleinschalige woonomgeving

Vertrouwde zorg dichtbij

is aangepast aan uw specifieke behoeften. Door onze ervaring op het gebied

Alle behandelaars in Peppelrode zijn geschoold

optimale woonomgeving bieden.

en geregistreerd bij ParkinsonNet en alle
verzorgenden en verpleegkundigen zijn specifiek
geschoold in de ziekte van Parkinson. Wij werken
met kleine teams, zodat u altijd een bekend
gezicht ziet. Het team staat dicht bij u.
In continue dialoog met u, en naar wens uw
familie, mantelzorger en andere naasten,
stemmen we gezamenlijk de wensen en
mogelijkheden af.
Door de expertise te bundelen en goed samen
te werken staan we voor optimale zorg en
behandeling. Het team bestaat uit een specialist
ouderengeneeskunde, een GZ-psycholoog, een
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en
diverse andere disciplines. Bovendien werkt
het team nauw samen met neurologen en
Parkinson-verpleegkundigen die werkzaam zijn
in de ziekenhuizen in Eindhoven.

van Parkinson kunnen de medewerkers, samen met u en uw familie, een zo

Kleurrijk Peppelrode
Peppelrode ligt in Woensel, naast
het Máxima Medisch Centrum.
In de parktuin kunt u heerlijk
wandelen, uitrusten op een van
de vele bankjes of genieten van
een drankje op het prachtige
terras van het Theehuis. Er worden
veel activiteiten georganiseerd,
er is een kruidentuin, een
jeu-de-boulesbaan en er staan
diverse beweegtoestellen. Voor
een praatje, hapje en een drankje
bent u ook welkom in ons Belgisch
Café, de Wintertuin of in het
restaurant.

Uw familie is meer dan welkom!
De woning is uw thuis, uw familie is geen bezoek. Samen zorgen we voor
gezelligheid, de juiste rust en structuur. U heeft een tweekamerappartement, met
aansluiting voor TV, telefoon en WIFI, en een eigen badkamer. U en uw familie
kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke woonkamer en keuken.

