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Bij Samen
voel ik dat ik
erbij hoor

Hoe is het voor u?
‘Dementie zie je niet. Het zit van
binnen. Dementie is meer dan
vergeetachtigheid. Ik lijk
kerngezond, maar dat is
misleidend.’
‘Vraag aan mij hoe ik me voel,
wat ik ervaar. Ik wil vertellen
wat ik moeilijk vind, zo goed
als ik kan.’
‘Behandel mij met respect, vraag
of ik het heb begrepen. Praat niet
over mijn hoofd heen, ik hoor nog
steeds goed. Overleg met mij, laat mij in
mijn waarde.
Uit: ‘Hartekreten van mensen met dementie’,
www.alzheimer-nederland.nl

Wij zijn Samen. Wij voelen ons betrokken bij mensen
met dementie. Hun verhalen gaan over verwarring,
onzekerheid, eenzaamheid…maar ook over het
verlangen gezien te worden.
Bij Samen luisteren we, naar mensen met dementie
en naar de mensen om hen heen. Wij bieden hulp,
zorg en begeleiding, waar u deze nodig heeft.

Uw welzijn staat centraal
Natuurlijk is het soms moeilijk. De wereld zoals u die kende,
verandert. Het is niet meer zoals het was….en het kost tijd om
dit te accepteren. Voor u en de mensen om u heen.
Woonzorggroep Samen zet zich ervoor in om uw leven
– ondanks de dementie – zo prettig, veilig en zinvol
mogelijk te laten zijn.
Vanuit de nieuwe realiteit kijken we naar
wat er mogelijk is. Wat heeft u nodig?
Onze professionele medewerkers
bieden u hulp, zorg en begeleiding
die bij u past. Gewoon thuis, in
uw vertrouwde omgeving.
Als thuis wonen niet meer
gaat, dan heeft u de keuze
uit verschillende woonvormen, waarbinnen uw
welzijn altijd centraal staat.
We vinden het belangrijk dat u
zich thuis voelt en dat u kunt
blijven doen waar u zich goed bij
voelt. Dat u dichtbij uw eigen
vertrouwde omgeving kunt blijven
wonen, waar uw familie altijd welkom is.
Het gaat om u! Wij passen ons aan uw levensstijl aan.

Samen meer kunnen
Wij geloven dat we samen meer kunnen. Daarom
werken we niet alleen nauw samen met u en uw
familie, maar ook met alle andere betrokken
partijen.
We bundelen de krachten en hebben toegang tot
een netwerk van betrokken experts. Zodat we u
nog beter van dienst kunnen zijn.
Zo werken we onder andere
samen met Geriant. Zij hebben
veel kennis over dementie. U kunt
bij hen altijd terecht met uw
vragen, via een vast
aanspreekpunt op onze
locaties.

Ook onze samenwerking met
stichting Wonen Plus Welzijn biedt allerlei
voordelen. Gezamenlijk zetten we ons ervoor in
om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat u
het leven kunt leiden waar u voor kiest.
Natuurlijk kunt u ook terecht bij de experts van ons
eigen Revalidatie- & Behandelcentrum. Zij helpen u
graag om fit en zelfstandig te blijven.
Samen kunnen we immers meer.
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We werken nauw
samen met alle
betrokkenen

Het leven van mevrouw Van Gammeren
Sinds kort woont mevrouw Van Gammeren in Verpleeghuis Magnushof.
Ze heeft dementie. “Ik heb een leuke jeugd gehad, in
Amsterdam. Ik had een hele lieve, maar strenge
moeder. En één broer. Hij was wel heel
ondeugend. Mijn ouders waren
gescheiden, dus mijn moeder voedde
ons alleen op,” vertelt mevrouw Van
Gammeren. “In de oorlog kon ik niet
verder leren, dus ging ik in een winkel
werken. Een beetje opruimen en
schoonmaken. Simpel werk.” Later,
toen ze in Haarlem ging wonen, had ze
een eigen koffiehuis.
Reislustig was ze ook. Haar favoriete land
was Rusland, maar dit herinnert ze zich pas als je
haar ernaar vraagt. “Ik weet het af en toe gewoon niet
meer. Dan moet je me even helpen.” Ook na haar pensioen had
mevrouw Van Gammeren in Haarlem een druk sociaal leven. Ze kreeg
veel bezoek en hulp waar nodig. Maar door de dementie begon mevrouw
’s nachts over straat te dwalen. Ze haalde dag en nacht door elkaar.
Toen is mevrouw Van Gammeren naar Verpleeghuis Magnushof verhuisd.
In overleg met haar nicht, die in de buurt woont en vaak langskomt. Dat was
een goede beslissing, mevrouw is helemaal opgebloeid. “Hier zijn altijd
mensen om me heen en ik ben lekker bezig. Zo help ik vaak mee de tafels te
dekken en ik doe mee met bijna alle activiteiten. En mijn vogel Toesja kon
gewoon meeverhuizen.”

Contact opnemen
Wilt u meer weten over Dementiezorg van Samen?
Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers
adviseren u graag en kunnen u ook helpen met het aanvragen van
een indicatie.
Klantenservice: 0224 - 21 11 36
www.woonzorggroepsamen.nl
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Een bekend gezicht
is belangrijk.
Het geeft me
houvast.

Thuis in de regio
Woont u in de gemeenten Schagen of Hollands Kroon?
Wij ook. Wij kennen de regio door en door en voelen ons hier thuis.
Naast dementiezorg kun u bij ons terecht voor een breed aanbod
van zorg- en dienstverlening, waaronder thuiszorg,
revalidatie en behandeling.
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www.woonzorggroepsamen.nl
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