
Kleinschalig Groepswonen 
Parc Imstenrade beschikt over Klein-
schalig Groepswonen voor dementiezorg. 
Elke bewoner beschikt hier over een 
ruime studio, in grootte variërende van 
30 m2 tot 50 m2, met eigen badkamer met 
fraai uitzicht over het Limburgs heuvel- 
landschap. De studio kan geheel naar 
eigen smaak ingericht worden met als doel 
herkenbaarheid en het creëren van een 
vertrouwde woonomgeving. De huiselijke 
sfeer en het gevoel van geborgenheid en 
veiligheid staan voorop; er zijn aandacht 
voor groepsactiviteiten, maar ook respect 
voor de wens van de individuele bewoner 
als deze zich even terug wil trekken.  

Zorg op maat
Binnen het zorgteam wordt gewerkt 
volgens het ‘persoonlijke levensboek’ 
dat voor elke bewoner wordt gemaakt en 
handvatten biedt om de zorg persoonlijk 
en op maat te maken. Het terug kunnen  
grijpen op dierbare herinneringen, 
levensstijl en behoeften is voor bewoners 
van belang in hun dagelijkse leven binnen 
hun mogelijkheden. De toepassing van 
de Qwiek, een soort beamer, helpt door 
de projectie van beelden zintuigen te 
prikkelen, maar kan ook sfeer creëren en 
rust bieden op elke gewenste plek. 
Ook op het gebied van levensstijl wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de gewoonten van bewoners. Als bijvoor-
beeld iemand gewend is om dagelijks een 
witte boterham met een gesmolten cote 
d’or chocolade te eten, wordt dat gewoon 
elke dag geregeld!

De zorg bestaat verder uit: 
• individuele aandacht, verzorging en  
 behandeling door een vast team van  
 professionals met passie voor hun  
 beroep
• verse maaltijdbereiding door een 
 gastvrouw 
• dagelijkse aanwezigheid van een  
 gastvrouw in de woonkamer van 8.00  
 tot 21.00 uur
• beweging in samenspraak met een  
 fysiotherapeut
• de aanwezigheid van een evenementen- 
 coach voor dagbesteding op maat
• dagelijkse aanwezigheid van een 
 verpleegkundige 



Tarief: 

Adres:  
Parc Imstenrade Kleinschalig Groepswonen
Parc Imstenrade 302 gebouw Eenbes
6418 PP Heerlen

Meer informatie: 
Voor meer informatie of een rondleiding kunt 
u contact opnemen met Anny Hupperetz, 
Manager Parc Imstenrade Kleinschalig  
Groepswonen/ Villa Hoog Hees, tel. 
045-4004624, GSM 06-13281019 of per 
e-mail: a.hupperetz@vitalisgroep.nl.  
Ook kunt u een kijkje nemen op onze 
website www.parcimstenrade.nl of onze 
facebookpagina www.facebook.com/
ParcImstenrade. 

Wonen en behandelzorg vanuit de 
zorgindicatie.

Inkomensafhankelijke bijdrage 
berekend door het CAK.

Een toeslag voor extra personele inzet.

Basistarief. 
Deze zorg wordt vergoed door de 
zorgverzekering.

Geldt voor elke bewoner. Meer informa-
tie vindt u op: https://www.hetcak.nl/
zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Hiervoor geldt een extra servicetoeslag.
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Appartementen ca. 35 m2


