07-2019-IV

Proteion RCG
Vertrouwde zorg en fijn wonen in hartje Roermond

Welkom bij Proteion RCG
In hartje Roermond, aan het mooie Munsterplein, staat in de
schaduw van Cuypers’ beroemde Munsterkerk een bijzonder
sfeervol zorgcentrum: Proteion RCG. Hier bieden we intensieve
zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met lichamelijke en
psychogeriatrische zorgvragen. Een fijn thuis als zelfstandig wonen
niet meer mogelijk is.
Delen van het historische RCG - Roomsch Catholijck Godshuis - zijn al
meer dan 250 jaar oud. In de oude delen van het zorgcentrum wordt de
rijke historie gekoesterd. Andere delen zijn vernieuwd. Het geheel komt
statig en toch huiselijk samen en maakt van RCG een bijzondere plek
om te wonen, van alle gemakken voorzien en in het hart van de
bruisende binnenstad.

We helpen de bewoners zoveel mogelijk
te doen waar zij blij van worden

Over het zorgcentrum
Naast een fijn thuis biedt RCG goede zorg en behandeling.
Al onze bewoners hebben zorg nodig, elk met een ander accent
vanwege hun specifieke achtergrond en beperkingen. In de
geborgenheid van kleinschalige afdelingen bieden wij onze
bewoners de ondersteuning die past bij hun zorgvragen en
belevingswereld.
Somatiek
Chronische lichamelijke aandoeningen worden in de ouderenzorg
somatiek genoemd. Door blijvende beperkingen - bijvoorbeeld als gevolg
van Parkinson, een beroerte of als gevolg van een ziekte - hebben deze
bewoners veel zorg en vaak ook behandeling nodig. Zorg is dag en
nacht beschikbaar; dichtbij en vertrouwd. Wat iemand zelf nog kan, blijft
hij gewoon doen. Zo blijven de bewoners zo actief, sociaal betrokken en
zelfredzaam als mogelijk.
Bewoners van de afdelingen somatiek hebben elk een eigen
appartement met eigen voorzieningen, zoals badkamer en keuken.
Gezamenlijk maken de bewoners gebruik van de huiskamer en de
andere voorzieningen in het zorgcentrum.
Psychogeriatrie
Psychogeriatrie - of PG - is intensieve zorg voor mensen met dementie.
Wanneer het niet meer verantwoord is om zelfstandig te wonen, bieden
de verpleegafdelingen veiligheid en geborgenheid aan bewoners met
gevorderde dementie.
Elke bewoner heeft een eigen, volledig ingericht appartement. Op de
kleinschalige afdeling delen zij een gezellige huiskamer. De bewoners
eten hier samen en doen activiteiten. De daginvulling is net als thuis en
de bewoners delen de taken in het huishouden voor zover als dat kan.
Samen met vrijwilligers en familieleden organiseren de medewerkers
voor iedereen een fijne besteding van de dag.

Samen maken we elke dag gewoon
bijzonder

Zorg en behandeling
In kleine teams nemen verpleegkundigen, verzorgenden en
zorghulpen de zorg op zich. Zij zijn nauw betrokken bij de bewoners
en werken intensief samen. Ook de behandelaars, zoals de diëtist,
fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en maatschappelijk
werker zijn onmisbare schakels in het team dat samen de beste
zorg mogelijk maakt.
Samen met elke nieuwe bewoner stellen we een zorg- en behandelplan
op. Dit plan is afgestemd op de indicatie - de reden voor verblijf in het
zorgcentrum - en wat de bewoner verder nodig heeft. De behandelend
arts stelt dit plan op in samenspraak met de bewoner of diens wettelijk
vertegenwoordiger en de eerst verantwoordelijke verzorgende.
Ontwikkelt de zorgvraag van de bewoner zich, dan ontwikkelt het
zorg- en behandelplan mee. Het team bespreekt het plan regelmatig,
zodat iedereen de achtergrond en actuele situatie van de bewoner kent.
Bewoners die vanwege een somatische (lichamelijke) reden in het
zorgcentrum wonen, blijven waar mogelijk gekoppeld aan hun eigen
huisarts. Bij alle andere bewoners is de specialist ouderengeneeskunde
van Proteion verantwoordelijk.

Familie
Graag verwelkomen wij naasten en familie in ons zorgcentrum en in
het huis van de bewoners. Zij kunnen op elk moment van de dag
langskomen, met de bewoner op pad gaan of aanschuiven aan tafel.
We streven ernaar dat familieleden zich maximaal betrokken voelen
bij het leven en de zorg voor hun naaste.
Wij waarderen een actieve rol van de familie, bijvoorbeeld bij het helpen
in de huiskamer en deelnemen aan activiteiten.
Wij zijn er ook voor de familie zelf. Wij kunnen ondersteunen bij het
regelen van praktische zaken en organiseren informatiebijeenkomsten.
Ook kunnen wij helpen bij het leren omgaan met een naaste met
dementie en het verwerken van verdriet.

Bij RCG zijn de bewoners zo thuis als
mogelijk en zijn naasten altijd welkom

Alles op een rij
Proteion RCG is een veelzijdig zorgcentrum met veel faciliteiten. Wij
vinden het belangrijk dat elke bewoner zich hier thuis voelt en actief
is op een manier die bij hem past. Bewoners vinden rust en privacy
in hun eigen appartement, of zoeken het gezelschap op van
medebewoners en buurtgenoten in het zorgcentrum. Ook op het
gebied van comfort en praktische zaken is RCG van alle markten
thuis.
Méér RCG
•

gezellig grand café voor bewoners, buurtgenoten en bezoekers

•

huiswinkel voor kleine boodschappen

•

receptie voor ontvangst en algemene vragen

•

dagbesteding en uitgebreid activiteitenprogramma

•

‘Retroscoop’: de nostalgische bioscoop

•

pedicure, schoonheidssalon en kapsalon

•

behandelruimte voor fysio- en ergotherapie

•

lekker naar buiten: binnentuin en voorterras

•

RCG ligt centraal in de binnenstad van Roermond, nabij alle
voorzieningen en goed bereikbaar via openbaar vervoer

•

wonen aan het prachtige Munsterplein met
sfeervol groen, gezellige terrasjes en Cuypers’ Munsterkerk

Veilig wonen, vertrouwde zorg en de
warmte en geborgenheid van thuis
Een bewoner is méér dan een cliënt met een zorgbehoefte. Een
bewoner is een mens met een verleden, passies en een eigen
karakter. Wij kennen het levensverhaal van onze bewoners en houden
rekening met wat hem in het verleden heeft gevormd. Met onze zorg
en activiteiten proberen we aan te sluiten op de belevingswereld van
een bewoner, ook als dat wereldje nog maar heel klein is. Daarbij
gebruiken we ook slimme hulpmiddelen, die geborgenheid bieden, het
geheugen stimuleren en een glimlach op het gezicht toveren.
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Meer informatie
Verhuizen naar een zorgcentrum is vaak een ingrijpend besluit. Het
Klantcontactcentrum van Proteion begeleidt u graag stap voor stap bij
keuzes en voorbereidingen, zoals de aanvraag van een indicatie.
Wilt u eerst eens vrijblijvend komen kijken in ons zorgcentrum of
informeren wat mogelijk is bij Proteion? Natuurlijk kan dat. Wij maken
graag tijd voor u. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar via
088-850 00 00 (maandag t/m vrijdag, 8.00-18.00 uur, lokaal tarief).
Op onze website vindt u meer informatie en foto’s van ons zorgcentrum.
Maak alvast eens kennis via proteion.nl/rcg.
Klantcontactcentrum Proteion
Postbus 4080 │ 6080 AB Haelen
088-850 00 00
info@proteion.nl
proteion.nl

Proteion RCG
Pollartstraat 6-8 │ 6041 GC Roermond
Postbus 4080 │ 6080 AB Haelen
088-850 00 00
proteion.nl/rcg

