
SAMEN OUD WORDEN
De Gendarmerie wordt gevestigd in een volledig gerenoveerd pand 
in het centrum van Echt. Het betreft dertien luxe zorgappartementen, 
in afmeting variërend van 55 tot 75 vierkante meter. Roger Bekkers, 
samen met Ruurd van der Goot oprichter en eigenaar van Privézorg 
Limburg, geeft tekst en uitleg. ‘De Gendarmerie is met name bestemd 
voor echtparen waarvan een van de partners een Wlz-indicatie voor 
verpleeghuiszorg heeft of die op korte termijn zal ontvangen óf een 
indicatie voor thuiszorg heeft. In het eerste geval is het in Nederland 
helaas regel dat de echtelieden uit elkaar worden gehaald. Dat vinden 
wij echter niet meer van deze tijd, zelfs onverteerbaar. De filosofie 
binnen Privézorg Limburg is om mensen in een dergelijke situatie juist 
bij elkaar te laten, ze samen oud te laten worden, voorzien van alle 
zorg. Verpleeghuiszorg in de thuissituatie kan immers bijdragen aan 
een betere genezing. Overigens kunnen ook alleenstaanden met een 
zorgvraag een aanvraag indienen voor een van de zorgappartementen.’

ALLE DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK
De zorgappartementen zijn ruim van opzet en daarom bijzonder 
geschikt voor echtparen of koppels. Iedere bewoner heeft 
voldoende privacy en comfort om prettig en veilig te kunnen wonen. 
Voorts zijn er vanwege de centrale ligging tal van faciliteiten en 
voorzieningen op loopafstand. Ruurd van der Goot: ‘Het unieke aan 
De Gendarmerie is dat het de functie heeft van expertisecentrum. 
Dat betekent concreet dat alle disciplines die betrekking hebben op 
ouderenzorg hier zijn samengebracht onder één dak. De Gendarmerie 
is gekoppeld aan praktijkondersteuners, huisartsen, logopedie, 
ergotherapie, fysiotherapie, diëtiste, thuiszorg, maatschappelijk werk, 
wijkverpleegkundigen, specialist ouderenzorg en casemanagers. Dat 
is uniek in de regio. Bewoners kunnen bovendien op vastgestelde 

tijden deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten, zowel individueel 
als in groepsverband. Zorgprofessionals begeleiden alle activiteiten 
en uitstapjes.’ Roger Bekkers vult aan: ‘Behalve dagbesteding regelt 
Privézorg Limburg eveneens thuiszorg voor cliënten. We werken met 
kleine, zelfstandige teams. Lijnen zijn dus kort en duidelijk. De cliënt 
heeft altijd een vaste medewerker als aanspreekpunt. Thuiszorg 
kan bestaan uit persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, 
huishoudelijke zorg of een combinatie van genoemde zorgtaken. 
Ten aanzien van thuiszorg zijn we voornemens in de gemeente Echt-
Susteren en omstreken, meerdere ochtend- en avondroutes op te 
zetten.’

INTERESSE?
Kijk voor meer informatie over De Gendarmerie en Privézorg Limburg 
op www.degendarmerie.nl en www.privezorglimburg.nl. Roger Bekkers 
is binnen de organisatie verantwoordelijk voor alle aspecten die met 
huisvesting te maken hebben.

Het jonge, dynamische Privézorg Limburg heeft in korte tijd de juiste snaar weten te raken in de zorgbranche. Eenvoudigweg door de flexibele 
en persoonlijke aanpak die de zorgorganisatie in haar missie en visie nastreeft in de praktijk waar te maken. Geen stopwatchmentaliteit, 
geen oeverloos overleg; gewoon doen wat je belooft, in samenspraak met alle betrokkenen rondom de cliënt. De groei zet sinds de oprichting 
gestaag door, zonder het voorname aspect van kleinschaligheid uit het oog te verliezen. Begin 2020 opent Privézorg Limburg een nieuwe 
zorglocatie, De Gendarmerie, in hartje Echt. Het wordt een uniek expertisecentrum voor ouderenzorg.
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Over Privézorg Limburg
Privézorg Limburg is een jonge, flexibele zorgorganisatie, centraal 
gevestigd in de provincie. Als leverancier van kwalitatief hoogwaardige 
diensten in de gezondheidszorg onderscheiden we ons nadrukkelijk 
op het vlak van persoonlijke aandacht. De pijlers van Privézorg 
Limburg bestaan uit thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding. 
Bovendien beschikken we over een kleinschalige woonvorm voor 
mensen met dementie, zorgcentrum Aan de Baan in Susteren, en 
verhuren we op de locatie De Kompenie, eveneens in Susteren, 
zorgappartementen binnen het concept wonen, zorg en welzijn. Lijnen 
met de eerstelijnszorg zijn kort. Begin 2020 opent De Gendarmerie 
haar deuren, een expertisecentrum voor ouderenzorg in Echt.


