Informatie voor zorgprofessionals Arnhem
Stepping Stones Home & Care
Stepping Stones Home & Care biedt ouderen
die niet meer zelfstandig kunnen wonen een
warme en huiselijke woonomgeving. Wij zijn
gespecialiseerd in 24-uurs zorg voor ouderen
met dementie. Onze eerste villa opende in
2007 haar deuren. Onze zorgvilla’s bevinden
zich in verschillende regio’s door heel
Nederland, waaronder de Regio Arnhem. Hier
bevinden zich Villa Oosterveld en Villa Saksen
Weimar.

‘Kleinschalige dementiezorg door een
vertrouwd zorgteam’
Wat bieden wij?

Voor wie?

Een vast team van goed opgeleide zorgprofessionals biedt 24 uur per dag zorg en ondersteuning aan de bewoners. Hierbij staat professionele zorg op maat, persoonlijke aandacht en de
benodigde structuur centraal. Wij hechten veel
waarde aan het bieden van een kleinschalige,
herkenbare en veilige woonomgeving. Hierdoor
kennen onze medewerkers, bewoners en diens
familieleden elkaar goed en zijn er veel
contactmomenten. We hebben aandacht voor
elkaar, gaan uit van de beleving van de bewoner en houden rekening met zijn of haar mogelijkheden en wensen.

Onze zorgvilla’s zijn gespecialiseerd in de zorg
voor ouderen met een psycho-geriatrische
zorgvraag (dementie). Onze bewoners hebben
een ZorgZwaartePakket 4 of 5 (ZZP04/ ZZP05).
Tevens bestaat in Villa Saksen Weimar de
mogelijkheid voor verblijf door echtparen in
een van de tweekamerappartementen.

Wonen
Wonen in onze zorgvilla’s kenmerkt zich door
een sfeervolle, kleinschalige en huiselijke opzet.
Elke zorgvilla heeft gemeenschappelijke ruimtes, zoals de keuken en de huiskamer. In deze
gemeenschappelijke ruimtes zijn bewoners
altijd welkom. Hier vinden activiteiten plaats
welke aansluiten bij de beleving van de bewoners. De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd, de zorgmedewerkers eten mee met de
bewoners. Onze bewoners wonen zelfstandig in
appartementen met een pantry en eigen
badkamer. In sommige gevallen verblijven
ouderen tijdelijk bij ons voor herstelzorg
(aansterken na een ziekenhuisopname), logeeropvang of respijtzorg (het ontlasten van de
partner/mantelzorg).

Financiering
Wij hanteren een scheiding van kosten voor
wonen en zorg. De woonkosten zijn voor eigen
rekening en bestaan uit huur en verblijfskosten.
Afhankelijk van de grootte en ligging van het
appartement variëren de woonkosten van
€ 1.550 tot € 3.250 all-in per maand. De kosten
voor de zorg worden vergoed uit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ), op basis van de
zorgindicatie. De wettelijke eigen bijdrage
(CAK) is op basis van het lage tarief.

Meer informatie?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in
Regio Arnhem? Onze relatiemanager Alie van
den Brink helpt u graag met al uw vragen
omtrent onze woon- en zorg dienstverlening.
Neem contact op via 06 – 108 280 03 of
info@steppingstones.nl voor het maken van
een afspraak of een rondleiding in een van
onze villa’s.
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Zorgvilla Astra
Bas Backerlaan 12
7316 DZ Apeldoorn

Zorgvilla Blanda
Utrechtseweg 31
3704 HA Zeist
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Zorgvilla de Maere
Hogelandsingel 21
7512 GA Enschede

Zorgvilla Gardiaan
Schoolstraat 3
5104 JN Dongen
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Zorgvilla Marianna
Mariannalaan 19
7316 DS Apeldoorn
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Zorgvilla Oosterveld
Rijksweg-West 65
6842 BB Arnhem
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Zorgvilla Regina
Julianaweg 47
3941 DL Doorn

Zorgvilla de Horsting
Badhuislaan 1
6957 DB Laag-Soeren

Zorgvilla Poort van Wijk
Groenewoudseweg 13
3945 BC Cothen
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Zorgvilla Saksen Weimar
Compagnieplaats 22
6822 NL Arnhem

Zorgvilla Spes Nostra
Hindersteinlaan 30
3451 EZ Vleuten
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Onze luxe zit in de zorg

