Bel gerust met ons: (058) 280 30 30. Of vraag een
familielid, vriend of kennis om voor u te bellen. Onze
klantenservice helpt u graag en vertelt u alles wat u
moet weten. Bijvoorbeeld over de kosten of dat u - om
te kunnen wonen in Nieuw Toutenburg - een indicatie
nodig heeft. Op deze indicatie staat hoeveel zorg en
ondersteuning u krijgt. Natuurlijk 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.nieuwtoutenburg.nl.

ZOVEEL
MOGELIJK
JEZELF
ZIJN
U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn, in een periode dat u afhankelijk
bent van zorg. Zorg die we 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: samen het beste van de zorg.

Welkom
in Nieuw
Toutenburg

Nieuw Toutenburg
Zomerweg 75
9257 ME Noardburgum
(0511) 47 94 79

www.nieuwtoutenburg.nl
Volg ons op Facebook
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U WILT IN NIEUW
TOUTENBURG
WONEN:
WAT MOET U
DOEN?

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

NIEUW TOUTENBURG

Wonen

U krijgt
de zorg die
bij u past

“BIJ NIEUW
TOUTENBURG
KUNT U KIEZEN
UIT VERSCHILLENDE WERK EN
DAGBESTEDINGSACTIVITEITEN.”

Nieuw Toutenburg is al jaren gespecialiseerd in zorg voor mensen met het
syndroom van Korsakov en voor ouderen met psychiatrische problemen.
U vindt er goede zorg en een prettige leefomgeving. Bij ons kunt u op een
zinvolle en plezierige manier uw dag doorbrengen. Nieuw Toutenburg is
gelegen in een rustig en mooi bosrijk gebied.
Als u bij ons komt wonen, is dat een flinke
verandering. Daarom vinden we het belangrijk dat
u zich prettig voelt. Onze medewerkers zijn speciaal
opgeleid om u te begeleiden. Samen kijken we wat
u graag wilt en kunt. We stimuleren en motiveren
u om op een plezierige, actieve en gestructureerde
manier de dag door te brengen.

Nieuw Toutenburg is aangesloten bij het Korsakov
Kenniscentrum. Dit is een samenwerkingsverband
van instellingen, dat zich inzet voor het verder
ontwikkelen van professionele behandeling en
begeleiding van mensen met het syndroom van
Korsakov.

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 onder meer gespecialiseerd is in
gerontopsychiatrie en Korsakov. Verder zijn er
behandelaars, zoals een psycholoog en een
fysiotherapeut. Met de zorg en aandacht van
onze gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers bent u bij ons in goede handen.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
In Nieuw Toutenburg kijken we naar uw wensen,
gewoonten, mogelijkheden en onmogelijkheden.
We betrekken daarbij zo veel mogelijk uw familie,
vrienden, kennissen en vrijwilligers die u willen
helpen. Vanzelfsprekend allemaal in overleg met u.

In Nieuw Toutenburg woont u in een groepswoning.
Meestal heeft u een eigen zit-/slaapkamer en deelt u een grote
huiskamer met zeven of acht medebewoners. De omgeving is
veilig en biedt structuur. Er is aandacht voor uw wensen en gewoonten. Maar ook voor uw levensvragen, levensbeschouwing
en creativiteit. Nieuw Toutenburg stimuleert en ondersteunt
contacten met uw omgeving.

Werk en dagbesteding
Het hebben van werk of een andere invulling van de dag biedt
structuur en zorgt ervoor dat u zich beter kunt redden. Uw
zelfvertrouwen neemt toe. Samen met u kijken we naar de
mogelijkheden van een passend dagprogramma. Meedoen en
zelf doen, daar draait het om. In Nieuw Toutenburg kunt u, als
u het aankunt en als u zich er goed bij voelt, aan het werk. U
kunt kiezen uit verschillende soorten werk. Voorbeelden zijn:
tuinieren, houtkloven, houtbewerken en het verrichten van
onderhoudsklussen. U kunt doen waar u plezier in heeft of
wat u vroeger deed. Voor het werk krijgt u maandelijks een
vergoeding. Daarnaast kunt u bij ons lid worden van een aantal verenigingen. Bijvoorbeeld verenigingen gericht op muziek,
bewegen, handwerken, bloemschikken, dieren verzorgen en
zwemmen. U betaalt, net als thuis, een bijdrage aan de vereniging. Naast de verenigingen is er ook het zogenaamde open
aanbod aan activiteiten. Door de week is er iedere ochtend een
open inloop in het Boschhuis. Iedere dinsdagavond wordt er
een activiteit voor iedereen bij het Activiteitenplein georganiseerd. U kunt denken aan een spel of een optreden van een
artiest of koor. Verder is er op zaterdagmiddag gelegenheid om
deel te nemen aan een kookgroep. Iedere zaterdagavond is er
bingo voor iedereen!

Gerontopsychiatrie
Syndroom van Korsakov
Het syndroom van Korsakov is een hersenaandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine
B1. De oorzaak van dit tekort is meestal langdurig
alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoonten. Heeft u het syndroom van Korsakov,
dan kunt u meestal niet meer zelfstandig wonen.

Wij bieden deskundige begeleiding aan oudere
mensen (vanaf 65 jaar) met psychiatrische
problemen. De problemen kunnen al op jonge
leeftijd zijn ontstaan, maar ook pas op latere leeftijd.
Daarnaast zijn er vaak lichamelijke klachten. Er zijn
meestal geen geheugen- en intelligentieproblemen.
Wij zijn er voor u als u de grip op uw leven kwijt
bent en daarom niet meer zelfstandig kunt wonen.

“VEEL PRODUCTEN
WORDEN VERKOCHT
ZOALS GEKLOOFD
HOUT EN DECORATIEARTIKELEN.”

Nieuw Toutenburg 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 dagbesteding en
dagbehandeling.

"NIEUW TOUTENBURG
IS GELEGEN IN EEN RUSTIG EN MOOI
BOSRIJK GEBIED."

Cliëntenraad
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun
vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad
samen op voor de belangen van de bewoners.
Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken
geregeld worden op Nieuw Toutenburg.

Stichting Nieuw Toutenburg Fonds
Stichting Nieuw Toutenburg Fonds maakt
leuke extra’s voor bewoners mogelijk, zoals
activiteiten, een duofiets, een tractor en een

“IK BEN DOL OP MIJN
PLANTEN. DOOR
ZELF TE STEKKEN, ZORG
IK VOOR NIEUWE.”
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bus. Wilt u meer weten of een bijdrage geven
aan Stichting Nieuw Toutenburg Fonds?
Bel dan met (0511) 47 94 79.

