Bel gerust met ons: (058) 280 30 30. Of vraag een familielid,
vriend of kennis om voor u te bellen. Onze klantenservice
beantwoordt al uw vragen en vertelt u alles wat u moet
weten. Bijvoorbeeld over de kosten of dat u soms - om
te kunnen wonen in Erasmus - een indicatie nodig heeft.
Op deze indicatie staat hoeveel zorg en ondersteuning u
krijgt. Ook bent u van harte welkom voor een rondleiding.
Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen:
klantenservice@znb.nl. Of kijk op onze website:
www.erasmusleeuwarden.nl.

ZOVEEL
MOGELIJK
JEZELF
ZIJN
U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn, in een periode dat u afhankelijk
bent van zorg. Liefdevolle zorg die we samen met u, uw familie, vrienden
en vrijwilligers vormgeven op een manier die bij u past. Zo weten u en
de mensen om u heen precies waar u aan toe bent. Wij luisteren naar
uw verhaal. Zodat u elke dag bij ons kunt invullen op een manier die u
plezierig vindt. Dat noemen wij: het beste van de zorg.

Comfortabel
en vertrouwd
in Erasmus

Erasmus
Hempenserweg 29
8935 BD Leeuwarden
(058) 280 30 30
klantenservice@znb.nl

www.erasmusleeuwarden.nl
Volg ons op Facebook
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U WILT IN
ERASMUS
WONEN:
WAT MOET
U DOEN?

Op www.zorgkaartnederland.nl
leest u de ervaringen van anderen
met Erasmus.

ERASMUS

U krijgt de zorg
die bij u past
“ACCORDEON
SPELEN IS ZO’N
MOOIE AFLEIDING.
ONLANGS IS
MIJN MAN
OVERLEDEN EN
DAT IS MOEILIJK.”

Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende
deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen
en een arts die gespecialiseerd is in de ouderengeneeskunde. Verder zijn er behandelaars, zoals een
psycholoog en een fysiotherapeut. Er zijn drie vormen
van wonen in Erasmus.

Goede zorg, veiligheid en zoveel mogelijk zelfstandigheid, terwijl u prettig
woont in een nieuw en comfortabel gebouw. Een mooi aangelegde binnentuin om van te genieten. Een winkel, brasserie, kapper, pedicure en fitness
onder één dak. Welkom in Erasmus!
U kunt bij Erasmus terecht als u zorg en ondersteuning nodig heeft. Erasmus is een fijne plek om
te wonen als u dementie heeft of een lichamelijke
beperking. We sluiten aan bij uw wensen en kijken
naar wat u zelf nog kunt. Als u bij ons komt wonen,
is dat namelijk een flinke verandering. Op die
manier maken we een verandering die misschien
lastig of confronterend is, iets gemakkelijker.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
U bent de expert. U weet namelijk het beste wat
voor u belangrijk is en wat u wilt en kunt. Wij
luisteren graag naar uw levensverhaal. Wie bent u
en wat was en is voor u belangrijk? Wat doet u graag
en wat kunt u nog zelf? Hoe meer we van u weten,
hoe beter we kunnen aansluiten bij uw wensen.
Daarbij betrekken we zoveel mogelijk uw familie,
vrienden, kennissen of vrijwilligers die u willen
helpen. Samen met u zorgen we voor een plezierige
en waardevolle invulling van uw dag. Met de zorg
en aandacht van onze gemotiveerde en goed
opgeleide medewerkers bent u bij ons in goede
handen.
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U kunt doen waar u zich goed bij voelt
In en rond Erasmus is van alles te doen. In het
gebouw vindt u groepswoningen voor mensen met
dementie, appartementen voor wonen met zorg en
huurappartementen. De groepswoningen hebben
elk een huiskamer, de appartementen voor wonen
met zorg zijn opgedeeld in buurten en hebben een
buurtkamer. In de huis- en buurtkamers kunt u eten,
koffiedrinken en aan activiteiten meedoen.
Er is veel te doen in Erasmus. Zo kunt u leren over
de verzorging van uw huid en handen. De muziekliefhebber kan lekker muziek luisteren. U kunt
wandelen in de binnentuin, boeken lenen, achter de
spelcomputer en er zijn allerlei creatieve activiteiten.
Mensen die buiten Erasmus wonen, zijn welkom
voor dagbesteding.

Wonen met zorg: voor zorg met zelfstandigheid
Wonen met zorg past bij u als u een lichamelijke beperking heeft, of een lichte vorm van dementie. U woont
in een eigen, ruim appartement, met een woonkamer
en slaapkamer. U kunt hier helemaal uw eigen plek
inrichten. U heeft veel privacy en bewegingsruimte,
ook als u in een rolstoel zit. Er zijn mogelijkheden om
samen met uw partner in Erasmus te wonen. Er zijn
110 luxe appartementen voor zelfstandig wonen.
Groepswonen: voor 24-uurszorg en begeleiding
Groepswonen is er voor u als u dementie heeft.
Groepswonen houdt in: een eigen woon-/slaapkamer,
maar ook een gezamenlijke huiskamer die u deelt
met zeven medebewoners. U krijgt 24 uur per dag,
zeven dagen per week ondersteuning. U verblijft in
een veilige omgeving. Onze gemotiveerde
medewerkers versterken dit veilige gevoel nog eens
met hun liefdevolle zorg. Koffiedrinken en eten doen
we op vaste momenten. Maar u kunt er ook een

spelletje doen, de krant lezen of gewoon lekker zitten.
Als u wilt, kunt u meehelpen met dagelijkse klusjes,
zoals was opvouwen of aardappels schillen. Iedere
dag wordt er vers gekookt. Het team bestaat uit vaste
medewerkers en vrijwilligers.
Tijdelijk wonen: even ergens anders wonen
Tijdelijk wonen is er voor u als u even niet thuis
kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat u een poosje extra
zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname. Of
omdat de mensen die u ondersteunen, even rust
nodig hebben.

Dagbesteding: hulp bij een goede invulling
van uw dag
Woont u nog zelfstandig, maar heeft u hulp nodig bij
een goede en prettige indeling van uw dag? Dan kunt
u begeleiding bij Erasmus krijgen door middel van bijvoorbeeld creatieve, sociale en bewegingsactiviteiten.
Samen met u kijken we waar u zich goed bij voelt.

U kunt ook thuiszorg krijgen van Erasmus
Woont u nog thuis, maar heeft u hulp nodig met
wassen, aankleden of bijvoorbeeld wondverzorging?
Dan kunt u thuiszorg krijgen vanuit Erasmus.

Zelfstandig huren
Zoekt u een luxe en comfortabele huurwoning met zorg
dichtbij? Ook dat kan in Erasmus. In de brochure ‘Huren
bij Erasmus’ en op de website leest u hier alles over.

“IK HOUD VAN
JAZZ-MUZIEK,
VROEGER SPEELDE
IK IN EEN BAND”

Erasmus is een woonzorgcentrum
van Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt zorg aan vooral ouderen
in Fryslân. Soms voor even, soms langer, soms
voor altijd. U kunt terecht in een van onze
woonzorgcentra of bij Noorderbreedte
Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte
thuiszorg, dagbesteding en dagbehandeling.

“IK BEN
HEEL GOED
SCHAKEN HOOR!
“MET
ELKAAR
EENINSPELLETJE
ONDANKS
DAT
IK
EEN
BEROERTE
HEB
DOEN IS ERG LEUK.
GEHAD, ZIJN MIJN HERSENEN NOG
EN JE BLIJFT ER FIT BIJ.”
HEEL GOED.”

Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Erasmus komt op voor de
belangen van cliënten die zorg ontvangen, ook
voor thuiszorgcliënten. Zo kunt u, of uw familie
meepraten en meedenken over de medische
zorg, welzijn, het leefklimaat en de bejegening.

Stichting Welzijn Erasmus
Stichting Welzijn Erasmus wil iets extra’s doen
voor de bewoners Erasmus. Ze nemen
initiatieven om bewoners een plezierige dag te

U heeft in Erasmus volop mogelijkheden om u te
laten verzorgen. Er is een kapsalon, pedicure en een
zelfstandig fysiotherapeut. De winkel/drogisterij heeft
een ruim assortiment. In de sfeervolle brasserie kunt
u genieten van een lekker kopje koffie, gebak of een
maaltijd. U wordt geholpen door studenten van het
Friesland College die hier werkervaring opdoen.

“ALS ETALEUR IS
MIJN LIEFDE VOOR
MODELTREINEN
BEGONNEN.
URENLANG BOUW
IK AAN DIT
LANDSCHAP”

geven. Ze brengen bewoners graag in contact
met andere wijkbewoners. Ook brengen ze
mantelzorgers, buddy’s en vrijwilligers met
elkaar in contact. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.stichtingwelzijnerasmus.nl

