
Magnolia 



Binnen locatie Joachim en Anna van De Waalboog bieden wij zorg 
aan mensen met meerdere zorgvragen tegelijk. Gaat uw 
lichamelijke zorgvraag samen met sociale en psychiatrische 
problemen zoals een angststoornis, depressie of stemmings-
wisselingen? Binnen Joachim en Anna bieden we op de Magnolia 
gerontopsychiatrische zorg en behandeling, een beschermde 
woonomgeving en zinvolle dagbesteding. Afgestemd op uw 
persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. 

Gerontopsychiatrie  
Gerontopsychiatrie is zorg voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en 
ouder, die chronische psychiatrische problemen hebben. Dat zijn 
bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze 
stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er bij deze 
ouderen naast de psychische klachten meestal ook sprake is van 
complexe lichamelijke problematiek, is specialistische zorg van belang. 
Op de Magnolia bieden wij intensieve zorg, verpleging, begeleiding en 
behandeling in een beschermde woonomgeving en dit alles in nauwe 
samenwerking met GGZ Pro-Persona. 

Visie 
Binnen De Waalboog willen we graag samen met bewoners en hun 
naasten de zorg samen vormgeven. Samen met bewoners en hun 
netwerk kijken de medewerkers en vrijwilligers wat nog wel kan. Hier 
vullen wij aan wat er nodig is, vanuit onze expertise en deskundigheid. 
Wij zorgen ervoor dat bewoners in een prettige woonomgeving oud 
kunnen worden, als passend vervolg van hun leven. Zo thuis als maar 
kan. We voeren daarom ook samen een huishouden, waarbij we rekening 
houden met elkaar en waar het zorgteam ook taken uitvoert die bij een 
huishouden komen kijken. Dit doen we graag samen met u. Samen kijken 
we naar een passende invulling van de dag, passend bij uw wensen en 
mogelijkheden. 

Woonmilieus 
Bewoners op Magnolia hebben meer zorgvragen vanuit het holisme en 
vergen een andere bejegening. Om een antwoord te kunnen geven op 
deze zorgvragen is niet alleen de zorg en behandeling belangrijk, maar 
ook de structuur van de woonvorm. Er zijn twee verschillende 



woonvormen voor mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. 
Wij noemen dit woonmilieus. Deze milieus verschillen op het gebied 
van contacten, rust, structuur en activiteiten. Afhankelijk van uw 
behoefte en mogelijkheden kunt u terecht in één van de woonmilieus, 
waarbij een woonmilieu de nadruk ligt op een sociaal stimulerende 
omgeving (groepsbenadering). Binnen dit leefmilieu is naar behoefte 
van de bewoner een beschermende of stimulerende benadering nodig. 
De andere woonmilieu richt zich meer op een individuele benadering 
waarbij een begrenzende of accepterende benadering nodig is. 

Woonomgeving 
De Magnolia is een kleinschalige woonvorm en bestaat uit vier 
woningen. Elke woning bestaat uit 9 studio’s en een grote 
gemeenschappelijke woonkamer met eetkamer gedeelte. Elke bewoner 
heeft een eigen studio met eigen badkamer. Er zijn twee ruime balkons 
op de 1e etage en twee grote terrassen op de begane grond. We voeren 
een gezamenlijk huishouden. We koken elke dag vers, waarbij u een 
gezamenlijk weekmenu kunt afspreken. Samen met u bepalen we of het 
warme eetmoment ’s middags of ’s avonds plaatsvindt. Daarnaast 
bieden we u een zinvolle dagbesteding passend bij uw wensen en 
behoeften. U kunt deelnemen aan activiteiten op de woning, of buiten. 
Ook maken we regelmatig een uitstapje. 

Uw partner, kinderen, familie en vrienden zijn altijd welkom in bij de 
Magnolia. We vinden het belangrijk dat ook zíj zich thuisvoelen bij ons 
en betrokken zijn bij uw zorg. Ze zijn immers onderdeel van uw sociale 
leven en weten als geen ander wie u bent. In goed overleg spreken we 
af wat hun aandeel precies is, welke zorgtaken zij op zich kunnen en 
willen nemen en welke activiteiten ze met u ondernemen.

De zorgprofessionals 
Het multidisciplinaire team van de Magnolia werkt vanuit 
deskundigheid en betrokkenheid met passie en ambitie voor de 
individuele bewoner. Het team heeft als doel dat de bewoner een 
persoonsgerichte zorg en behandeling krijgt waarin eigen kracht, eigen 
regie en kwaliteit van leven voorop staan. 
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Het zorg- en behandelteam kijkt vanuit behoeften en mogelijkheden naar 
het welbevinden van de bewoner. Wij werken hierin graag samen met 
familie en/of mantelzorgers. Zij zijn zeer welkom. 

Bereikbaarheid 
Magnolia en bestaat uit vier woningen. Op de benedenverdieping heten 
de woningen Magnolia 323A en Magnolia 323B en op de bovenverdieping 
Magnolia 325A en Magnolia 325B. 

Woning 323A: tel. 024-382 6489 - magnolia323A@waalboog.nl
Woning 323B: tel. 024-382 6490 - magnolia323B@waalboog.nl
Woning 325A: tel. 024-382 6481 - magnolia325A@waalboog.nl
Woning 325B: tel. 024-382 6482 - magnolia325B@waalboog.nl 

Aanmelding 
Om gebruik te kunnen maken van de gerontopsychiatrische zorg en 
behandeling  heeft de cliënt een geldige indicatie nodig die aangevraagd 
wordt bij het CIZ. De indicatie kan aangevraagd worden door uw huisarts. 
Op het moment dat u een indicatie ontvangen hebt, kunt u zich 
aanmelden bij de medewerkers van de zorgbemiddeling van  
De Waalboog. In een spoedsituatie kan uw indicatie ook achteraf geregeld 
worden. De medewerkers van de zorgbemiddeling zullen uw verhuizing 
naar de Magnolia verder organiseren in overleg met u en uw familie/
mantelzorgers. Heeft u behoefte aan meer informatie kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van de zorgbemiddeling van  
De Waalboog. 

Telefoon: 024 - 382 64 83 
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl 
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