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Wonen in een fijn huis. Een veilige, beschermde 

omgeving met de zorg en bege leiding die ú nodig

heeft. Ook als uw zorgvraag intensiever wordt. 

Met privacy op een eigen kamer en een levendige

huiskamer, waar bezoek altijd welkom is. Dat is

de nieuwe groepswoning van Libermannhof in

Gennep. Een echt thuis.

Libermannhof is een klein zorgcentrum in het

hart van Gennep. Dichtbij alle voor zieningen en

toch heerlijk rustig tussen het groen van de

dierenweide en het park. 

Het zorgcentrum heeft 30 appartementen. De

eerste etage, met 9 appartementen, wordt in het

najaar van 2014 verbouwd tot groeps woning voor

intensieve zorg en begeleiding. Libermannhof

richt zich met groepswonen op een kleine groep

bewoners met dementie waarvoor de grenzen

aan zorg en bege leiding in de bestaande

woonsituatie zijn bereikt. Bewoners die in een

groeps woning verblijven, hebben behoefte aan

intensieve begeleiding en vergaande verzorging.

Libermannhof heeft een religieuze oor sprong als

kloosterverzorgingshuis van de Congregatie van

de Heilige Geest. Er wonen nog altijd paters en

broeders. 

De kapel heeft een bijzondere plek in het zorg -

centrum. Sinds 2009 maakt Libermannhof deel

uit van de Limburgse zorgorganisatie Proteion.

Welkom bij Libermannhof



Wonen
In de nieuwe groepswoning heeft elke bewoner een eigen appartement (met
woonkamer, slaapkamer en badkamer) die naar eigen smaak kan worden
ingericht. De gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de huiskamer, evenals
het eten. De bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het reilen en
zeilen in de woning, met kleine taken zoals de tafel dekken en de planten water
geven. 

Deze vorm van wonen biedt de bewoners een omgeving die aansluit op hun
belevingswereld. Met aandacht voor huiselijkheid, herkenbaarheid en de
gewoonten van thuis. Daarnaast wordt de benodigde zorg geboden in een
veilige en beschermde omgeving. Net als in elk ander huishouden hebben de
bewoners individuele wensen. In overleg met de mede bewoners en familie
worden die wensen – waar mogelijk – waargemaakt. 

Bewoners die hiertoe in staat zijn kunnen zelfstandig de groepswoning
betreden door een code in te toetsen die de deur ontgrendelt. Bezoekers
hebben ook op deze wijze toegang. 

Begeleiding en zinvolle daginvulling 
In de groepswoning is veel oog voor begeleiding. Begeleiding wordt onder
meer geboden in de vorm van ondersteuning bij het eten, groepsactiviteiten of
individuele bezigheden, maar ook bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

Afhankelijk van het stadium van dementie worden aanknopingspunten gezocht
voor betekenisvolle activiteiten in hobby’s van vroeger en nu. Zoals wandelen,
het bakken van een appeltaart, activiteiten met muziek, werken met natuur -
lijke materialen of gezel schapsspellen. Voor een zinvolle daginvulling worden
medewerkers ondersteund door vrijwilligers. Wil een familielid langskomen,
helpen bij groepsactiviteiten of samen iets ondernemen, dan zijn zij ook van
harte welkom.

Zorg 
De groepswoning is bestemd voor bewoners met (beginnende) dementie en
een indicatie voor verpleeghuiszorg. Proteion Thuis wil bewoners, die als
gevolg van het dementieproces langzaam de grip op de wereld en zichzelf
kwijtraken, een veilig en warm thuis bieden. 
Er werken 24 uur per dag deskundige medewerkers in de groepswoning. 
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Behandeling
In overleg met de bewoner en familie wordt de noodzakelijke informatie van de
huisarts overgedragen aan een specialist ouderengeneeskunde, die verbonden
is aan de groeps woning. Deze wordt de medische hoofdbehandelaar en is
verantwoordelijk voor goede zorg. De specialist ouderengeneeskunde werkt
samen met behandelaars, zoals de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of
psycholoog. De behandelaars leveren op verzoek van de bewoner, familie,
medewerkers of specialist ouderengeneeskunde hun bijdrage aan het wonen,
welzijn en zorg van de bewoner.

Bijzonderheden
• Wonen in een klein zorgcentrum 
• Huiselijkheid en herkenbaarheid
• Eigen appartement
• Gezamenlijke huiskamer en activiteiten 
• Park en dierenweide
• Da-Vita restaurant in het zorgcentrum
• Kapel en dagelijkse Heilige Mis in het zorgcentrum
• Ruimte voor wensen van bewoners en familie

Interesse
Om in aanmerking te komen, heeft u een zorgindicatie nodig. De medewerkers
van het Proteion Klantcontactcentrum geven hierover graag uitleg en helpen 
u bij het aanvragen van de juiste indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). 
Wilt u eens vrijblijvend komen kijken bij Libermannhof, dan maken we graag
tijd voor u vrij. 
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Voor al uw algemene vragen over zorg in een zorgcentrum en groepswonen:
Proteion Klant Contact Centrum: (088) 850 00 00
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Proteion Libermannhof
Spoorstraat 157 – 6591 GT Gennep
T (0485) 551 450
E libermannhof@proteion.nl
W www.proteion.nl


