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Wie zijn wij? 

 

De Waalboog is één van de grotere Nijmeegse zorgorganisaties. Wij bieden zorg-, woon- en 

welzijnsfaciliteiten aan ouderen bij wie de lichamelijke of geestelijke mogelijkheden 

achteruit gaan én aan jongere mensen met dementie. Dat doen we bij mensen thuis, en 

voor intensievere zorg in één van onze woonzorgcentra of in ons specialistisch zorg- en 

behandelcentrum. De Waalboog heeft een compleet aanbod aan zorg en behandeling: naast 

basiszorg bieden we hoogwaardige en complexe zorg op maat. Dit doen we in een huiselijke 

omgeving, die varieert van een zelfstandig en individueel woonzorgappartement tot een 

opname op een specialistische behandelafdeling. 

Een passend vervolg van uw leven 

U heeft uw leven altijd ingevuld op een manier die past bij wie u bent en bij uw situatie. 

Nu u bij De Waalboog woont, wilt u dat vanzelfsprekend blijven doen. Wij helpen u graag 

om een passend vervolg te geven aan uw leven, ondanks de ouderdom en beperkingen 

waar u mee te maken heeft. Hoe dat passende vervolg er precies uitziet, is voor iedereen 

anders. Daarom gaan we veel met u in gesprek over de dingen die u altijd graag deed, 

wat u nog kunt en wilt, en hoe u kunt omgaan met datgene wat u moet loslaten, omdat 

het gewoon niet meer gaat. We kijken daarbij vooral naar wat nog wél kan, al is dat soms 

met wat aanpassingen. Zo thuis als maar kan, dat is wat De Waalboog samen met u wil 

waarmaken.  

Goed wonen 

U gaat wonen op locatie De Honinghoeve, die het beste past bij wie u bent en wat u nodig 

heeft. De Waalboog heeft in Nijmegen echter nog meer locaties, ieder met een eigen 

uitstraling en faciliteiten. In totaal wonen er ruim 500 bewoners. Daarnaast bezoeken 

ongeveer 50 mensen de dagbehandeling en bieden we thuiszorg aan een kleine 30 

personen. Bij De Waalboog werken ruim 1000 betrokken medewerkers en ruim 500 

enthousiaste vrijwilligers.  

Onze locaties 

 
Joachim en Anna 
Groesbeekseweg 327, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijevelt 
Heyendaalseweg  117, Nijmegen 

 
Bosweg 250 (voor jonge mensen met dementie) 
Bosweg 250, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Honinghoeve  
Albanystraat 7, Nijmegen 
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St. Jozefklooster 
Kerkstraat 65, Nijmegen 

 

 

 

Nieuwbouw 

De Waalboog speelt in op de veranderende woon- en zorgvraag van (toekomstige) 

bewoners. De komende jaren gaan we aan de slag met nieuwbouw op bestaande locaties 

en komen er in verschillende Nijmeegse wijken nieuwe, kleinere locaties bij. Mensen 

kunnen daar in hun eigen wijk oud worden, met alle (woon)voorzieningen in de buurt. De 

huidige én de nieuwe locaties staan in het teken van het thuisgevoel: ze bieden de 

bewoners een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving. Zoveel mogelijk in een 

eigen appartement of studio met volop ruimte voor beweging en een fijne daginvulling. 

Met alles wat nodig is voor een zo zelfstandig mogelijk leven in de buurt.  

Uw locatie: Joachim en Anna 

Joachim en Anna is een expertisecentrum dat specialistische zorg en behandeling biedt 

aan ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, jongere mensen met 

dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Onze multidisciplinaire teams 

hebben bijzondere expertise hierin opgebouwd en werken vaak samen met zorgaanbieders 

in de regio en het Radboudumc. Ook stellen zij hun kennis en expertise beschikbaar aan 

de andere locaties van De Waalboog. 

 

Toekomst Joachim en Anna 

  

Joachim en Anna krijgt de komende jaren volledig nieuwe woongebouwen. Dit traject vindt 

gefaseerd plaats tussen 2020 en 2023. We streven ernaar dat bewoners maar één keer 

hoeven te verhuizen. We bouwen met modules die kant en klaar worden aangeleverd. 

Hierdoor is er veel minder overlast ter plaatse. Met de nieuwbouw maken we van Joachim 

en Anna een fijne en duurzame leefomgeving die voldoet aan alle  toekomstige eisen van 

goed, prettig en veilig wonen. Het relatief nieuwe pand Bosweg 250 voor jonge mensen 
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met dementie voldoet al aan deze eisen en blijft volledig intact. Wij informeren bewoners 

en familie regelmatig over de nieuwbouwontwikkelingen. Kijk voor meer informatie op: 

www.waalboog.nl/nieuwbouwjoachimenanna. 

Wat mag u van ons verwachten? 

 

Wij helpen u graag om zoveel mogelijk uw eigen leven te blijven leiden. Uw wensen en 

mogelijkheden, daar draait het om bij De Waalboog. U leeft en woont dus zo zelfstandig 

mogelijk, waarin een belangrijke rol blijft weggelegd voor uw familie en vrienden, zoals u 

dat samen altijd al gewend was. Tegelijkertijd kunt u rekenen op de betrokken zorg en 

aandacht van De Waalboog. Niet alleen van de zorgprofessionals, maar ook van de 

enthousiaste vrijwilligers. Zo heeft u een deskundige en warme groep mensen om u heen 

die elkaar – en u - aanvullen en samen bijdragen aan een passend vervolg van uw leven, 

zo thuis als maar kan.  

 

De top 5 van De Waalboog: 

 

 Professioneel. We werken resultaatgericht, maar altijd met aandacht voor wie u 

bent als mens. Dat betekent dat de medewerkers die voor u zorgen, ook investeren 

in nieuwe kennis en in elkaar. Zodat ze samen de zorg voor u nog beter kunnen 

maken.  

 Respectvol. We laten u in uw waarde, hebben oog voor wat u nodig heeft en kijken 

vooral naar wat wél kan. Dat respect hebben we ook voor de mensen om u heen, 

voor de vrijwilligers en als medewerkers onder elkaar.  

 Oprecht U kunt rekenen op onze openheid en eerlijkheid, op onze interesse en 

betrokkenheid en op onze regelmatige vraag: wat kunnen we voor u betekenen?  

 Ondernemend. U wilt zo zelfstandig mogelijk leven, ook als dat moeilijker wordt 

door ouderdom of ziekte. Wij zoeken voor u en andere bewoners naar nieuwe 

oplossingen, diensten en producten die aansluiten bij wat u nog kunt en wilt.  

 Verbindend. Goede zorg, die maak je samen waar. Wij werken daarom samen met 

u, met de mensen die belangrijk voor u zijn, en met zorgverleners buiten De 

Waalboog. 

 

U bent gewend uw leven op een bepaalde manier in te richten. Dat moet ook zoveel 

mogelijk zo blijven. We praten daarom graag met u over de dingen die belangrijk voor u 

zijn: wat wilt en kunt u zelf blijven doen en waarbij kunt u wel wat hulp gebruiken? Dat 

gaat niet alleen over de zorg die u nodig heeft, maar ook om wat u leuk vindt om te doen 

en wat u nodig heeft om u prettig te voelen.  

 

Hoe beter we elkaar kennen, hoe sneller en hoe meer u zich thuis voelt. Daar zorgen we 

samen voor: u, de mensen om u heen, de vrijwilligers en de medewerkers van De 

Waalboog. Niet alleen in deze eerste periode, maar ook later, als u gewend bent in uw 

nieuwe thuis. Want het leven verandert, en daar hoort steeds opnieuw een passend 

vervolg bij. 

 

 

 

 

 

 

http://www.waalboog.nl/nieuwbouwjoachimenanna
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Wie zorgen er voor u? 

 

Binnen De Waalboog werken mensen met verschillende achtergronden. Ze delen hun 

bevlogenheid én liefde voor hun vak, waarbij ze nauw optrekken met de mantelzorgers en 

vrijwilligers. Bekijk hieronder welke zorgprofessionals u kunt ontmoeten. 

 

Eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) 

U heeft bij Joachim en Anna een persoonlijke EVV’er. Deze eerst verantwoordelijke 

verzorgende maakt u in de beginfase wegwijs op de afdeling en regelt daarnaast steeds de 

planning en de (multidisciplinaire) coördinatie van de zorg die u nodig heeft. De EVV’er is 

er bovendien voor al uw vragen en wensen. Ook de mensen om u heen kunnen bij de 

EVV’er terecht. In principe verloopt dat contact via de eerste contactpersoon, maar soms 

is het voor de andere familieleden en vrienden fijn om even zelf met de EVV’er te bellen, 

bijvoorbeeld als u verdrietig was bij het afscheid na hun bezoek.    

 

Zorgmedewerkers (zorg, welzijn en wonen)    

Binnen een zorgteam werken verschillende medewerkers samen om een passend vervolg 

te geven aan het leven van een bewoner. De medewerkers helpen bijvoorbeeld met 

opstaan, wassen, aankleden, eten, wondverzorging en ze delen de medicijnen uit. Ook 

zorgen zij ook voor invulling van de dag en het welbevinden van de bewoner.  

Daarnaast zijn er medewerkers die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld speciale 

wondverzorging en verpleegtechnische handelingen.  

 

Specialist ouderengeneeskunde 

De specialist ouderengeneeskunde (de vroegere verpleeghuisarts) neemt voor bijna alle 

bewoners de taak van de huisarts over.  

 

Teamcoach Zorg  

De teamcoach Zorg ondersteunt en coacht de zorgteam in het geven van de best mogelijk 

zorg en ondersteuning aan de bewoners. De teamcoach zorg is niet actief in de dagelijkse 

zorg.  

 

Paramedische behandeling en begeleiding 

De fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psychomotorisch therapeut, 

bewegingstherapeut en psycholoog spreken met u en uw mantelzorger. Om uw klachten 

te verminderen en toename daarvan te voorkomen, observeren, onderzoeken, adviseren 

en begeleiden ze niet alleen u, maar ook uw mantelzorger en de verpleging en verzorging.  

 

Medewerker dagbesteding 

De medewerker dagbesteding organiseert en coördineert activiteiten voor u en uw 

medebewoners. Dat kan een-op-een zijn, maar ook in groepsverband of buiten de afdeling 

zoals in de Brasserie.  

 

Geestelijk verzorger 

In uw leven verandert veel en u heeft te maken met ouderdom en ziekte. Het kan zijn dat 

u hulp nodig heeft om op een nieuwe manier zin aan uw leven te geven of om een 

antwoord te vinden op belangrijke levensvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de geestelijk 

verzorger. Wat daarbij belangrijk is om te weten: De Waalboog is van oorsprong een 

rooms-katholieke instelling, maar staat open voor alle gezindten.   
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Andere zorgprofessionals 

Het kan zijn dat u advies of behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een tandarts, 

mondhygiëniste of psychiater. We roepen die hulp graag voor u in.  

Multidisciplinair team 

Onze medewerkers geven met elkaar de zorg die u nodig heeft. Ze stemmen steeds 

onderling af en overleggen regelmatig met elkaar. Daarnaast organiseren ze minimaal 

twee keer per jaar een zogenaamd MultiDisciplinair Overleg (MDO) om uitgebreid te 

spreken over de zorg die u krijgt. U en uw familie worden altijd van harte uitgenodigd om 

daarbij aanwezig te zijn of om aan te schuiven bij een overleg in kleinere kring.  

Huismeester 

De huismeester voert technische klussen en onderhoudswerkzaamheden voor u uit. Het 

gaat hier om onderhoud en reparatie van de eigendommen van De Waalboog. Maar de 

huismeester helpt u ook graag bij het vervangen van lampen in de douche en kitchenette 

van de appartementen. Wanneer u iets aan de muur wilt hangen, kunt u dit zelf doen. De 

huismeester kan u hierbij adviseren welke plekken handig zijn in verband met leidingen in 

de muur.  

Medewerkers facilitaire zaken 

Behalve de zorgprofessionals werken bij De Waalboog ook medewerkers die zorgen voor 

de huisvesting, de interieurverzorging, de brasserie, de administratie en de 

automatisering. Samen zorgen zij ervoor dat u gebruik kunt maken van alle 

voorzieningen. 

 

Overige medewerkers 

De Waalboog heeft ook medewerkers met wie u minder direct te maken krijgt. Deze 

medewerkers werken wat meer achter de schermen, bijvoorbeeld voor personeelszaken, 

communicatie, kwaliteitsontwikkeling en financiële zaken.     

 

Mantelzorg 

 

U heeft een nieuwe woonplek gevonden op Joachim en Anna, wij begrijpen als geen ander 

hoe ingrijpend dat is. Een andere omgeving, andere mensen om u heen, uw partner 

waarmee u zo veel jaar samen hebt geleefd niet meer dichtbij. Er verandert veel. Uw 

partner, familie, vrienden en anderen zijn van harte welkom om dezelfde rol in uw leven 

te blijven spelen. Wij zetten ons graag in om zaken die u thuis gewend was te doen, hier 

zo veel mogelijk voort te zetten. Dat doen we graag samen met uw mantelzorgers en 

andere uit uw netwerk. Hun liefde en aandacht dragen tenslotte bij aan uw woonplezier en 

ook aan de goede sfeer op de afdeling waar u woont.  

 

Sommige gewoontes die u thuis had en activiteiten die u graag deed, kunnen nu 

misschien nog steeds doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de kapper of 

zingen in het kerkkoor. Hierover gaan we graag met u en anderen uit uw omgeving in 

gesprek. 

 

Mantelzorgers nemen meestal ook een aantal praktische taken op zich, zoals: 

  

 uw persoonsgebonden was en uw verzorgingsartikelen;   

 zorgen dat uw kleding in orde is en dat u daar voldoende van heeft; 

 zorgen dat u voldoende contant geld heeft, als u dit zelf niet meer kunt regelen; 
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 mogelijk meegaan naar het ziekenhuis. 

  

Uw mantelzorgers kunnen altijd terecht bij uw EVV’er, bijvoorbeeld als ze willen 

overleggen over de ondersteuning die ze kunnen geven, als ze hulp willen bieden of juist 

hulp nodig hebben om u te laten meedoen aan activiteiten, of als ze goede ideeën hebben 

om een zo passend mogelijk vervolg te geven aan uw leven als uw situatie verandert.   

 

Vrijwilligers 

 

Binnen De Waalboog zijn ruim 500 vrijwilligers actief. Zij helpen op allerlei manieren om 

het wonen voor u zo plezierig mogelijk te maken. U zult hen dan ook zeker tegenkomen 

tijdens uw verblijf bij Joachim en Anna. Dankzij hen kunnen we aanvullende begeleiding 

en ondersteuning aanbieden. Zo kunnen ze u gezelschap houden, met u gaan wandelen, 

ondersteunen bij activiteiten, boodschappen doen of bijvoorbeeld met u meegaan naar de 

kapel. De vrijwilligers zijn ook actief in bijvoorbeeld de brasserie en als chauffeur op de 

Waalboogbus.  

 

 

De Waalboog als kennis- en opleidingsinstelling 

 

De Waalboog vindt het belangrijk om bij te dragen aan (geanonimiseerd) wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs en opleiding. We doen dat op verschillende manieren en in 

samenwerking met meerdere partners.  

Zo is prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar bij het Radboudumc en onderzoeker bij het 

Donders Instituut, nauw betrokken bij De Waalboog. Hij adviseert onze expertteams en 

doet binnen onze en andere organisaties onderzoek naar het verloop van dementie bij 

bewoners van verpleeghuizen.  

Daarnaast is De Waalboog lid van verschillende netwerken, om eigen kennis te delen en 

nieuwe kennis op te doen.  

De Waalboog is bovendien een erkende stageplaats voor verschillende MBO, HBO en 

universitaire opleidingen. Tijdens hun stage brengen de studenten hun theoretische kennis 

in de praktijk. Maar minstens zo belangrijk is dat ze ontdekken dat ‘goede zorg’ om veel 

meer gaat dan vakkennis. Goede zorg gaat om luisteren, je verplaatsen in een ander, 

creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Dat leer je vooral door het te doen. Het is 

daarom belangrijk dat deze zorgprofessionals-in-opleiding brede ervaring opdoen, maar 

niet iedere bewoner vindt het prettig om steeds nieuwe gezichten te zien. We hebben daar 

alle begrip voor: laat het gewoon even weten als u het lastig vindt.   

 

Cliëntenraad De Waalboog 

U kunt als bewoner of mantelzorger invloed hebben op de gang van zaken bij De 

Waalboog. Dat kunt u natuurlijk doen in het contact met de eerst verantwoordelijke 

verzorgende (EVV’er) of met andere medewerkers. U kunt dat ook doen door contact op te 

nemen met de Cliëntenraad via clientenraad@waalboog.nl.  

In de Cliëntenraad zitten voornamelijk mantelzorgers vanuit verschillende locaties van De 

Waalboog. De raad adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over de zorg, de 

woonsituatie, de activiteiten en het beleid van De Waalboog. De Cliëntenraad doet zijn 
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werk door te luisteren naar ervaringen van bewoners en de mensen om hen heen. Daarin 

worden ook de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de samenleving meegenomen.  

De Cliëntenraad is bedoeld voor algemene belangenbehartiging van de bewoners en 

bezoekers van de dagbesteding. De raad communiceert over zijn werkzaamheden via 

onder andere cliëntenblad Bij de Koffie en via de digitale nieuwsbrief die automatisch 

wordt verstuurd naar degene die u heeft aangewezen als eerste contactpersoon. Andere 

geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren, via 

https://www.waalboog.nl/nieuws/#nieuwsbrief.   

 Wilt u meer weten over de Cliëntenraad? Kijk dan op 

https://www.waalboog.nl/over-ons/clientenraad/. 

 Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Cliëntenraad of wilt u informatie over 

lidmaatschap van de raad? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@waalboog.nl.   

 

Stichting Vrienden van De Waalboog 

De Waalboog krijgt van de overheid en verzekeraars een vast budget voor de zorg en 

behandeling van de bewoners. Maar voor goed leven en goed wonen is meer nodig dan 

dat vastgestelde bedrag. Gelukkig is er Stichting Vrienden van De Waalboog, die zich 

vastberaden en enthousiast inzet voor de extra’s die het voor de bewoners net wat fijner, 

leuker of aangenamer maken. Mooie voorbeelden daarvan: nieuw terrasmeubilair, een 

biljarttafel, NEC-seizoenskaarten, een tovertafel, beleefTV, een muurschildering en 

verschillende optredens voor bewoners en hun familie.   

  

 

 

 

Wilt u de stichting steunen? 

https://www.waalboog.nl/nieuws/#nieuwsbrief
mailto:clientenraad@waalboog.nl
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Wilt u Stichting Vrienden van De Waalboog steunen? Dat kan! U kunt uw bijdrage 

overmaken op rekeningnummer: NL62RABO0188221522 ten name van Stichting Vrienden 

Waalboog te Nijmegen, onder vermelding van uw naam en adres.  

 

U kunt ook overwegen om een bijdrage te leveren door een legaat of een deel van een 

erfenis aan de stichting toe te kennen. Vrienden van De Waalboog is een ANBI-erkende 

stichting, dus donatie kan fiscaal aantrekkelijk zijn.  

Meer informatie 

Via www.waalboog.nl/StichtingVrienden kunt u meer lezen over de Stichting Vrienden van 

De Waalboog, de bestuursleden en de werkwijze.  

 

 

Informatiemap  

Deze map is met grote zorg samengesteld. Toch kunnen zaken, naarmate u langer bij 

ons verblijft, veranderen. Hierdoor kunnen delen van de tekst niet meer correct zijn. De 

recentste tekst voor deze map vindt u op internet: www.waalboog.nl/infomap.  

Individuele situatie 

Deze map geeft een algemene beschrijving van ons reguliere aanbod van zorg, welzijn 

en dienstverlening. Het kan zijn dat uw situatie anders is, omdat u een specifieke 

indicatie heeft. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie in deze map.   

Tot slot 

Heeft u suggesties of opmerkingen over deze informatiegids of mist u onderwerpen?  

Laat het ons weten via een e-mail aan info@waalboog.nl.   

 

mailto:info@waalboog.nl

