
Afdeling de Brug 



Binnen De Waalboog bieden wij zorg aan kwetsbare mensen met 
ouderdomsproblematiek. Wanneer het thuis wonen niet langer 
gaat, dan kan een tijdelijk verblijf op afdeling de Brug een 
uitkomst bieden.  

Afdeling de Brug 
Afdeling de Brug is een afdeling waar bekeken wordt welke zorg u nodig 
heeft. U kunt hier terecht vanuit een opname in het ziekenhuis, maar 
ook vanuit thuis. Opname vindt altijd plaats in overleg met de huisarts 
en de specialist ouderengeneeskunde van De Waalboog. Een deskundig 
zorgteam staat klaar om u op te vangen, te observeren en te 
begeleiden. Zij nemen u en uw naasten mee in dit proces. Na deze 
periode kunt u terug naar huis, of als dat niet mogelijk is, naar een 
passend vervolg binnen De Waalboog of daarbuiten.   

Observatie en diagnostiek
U verblijft een periode van 6 tot 8 weken op afdeling de Brug. Een 
deskundig team bepaalt door middel van observatie en onderzoek  
welke ziektebeelden er eventueel zijn (diagnostiek).  Er wordt bekeken 
welke  zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste voor u geregeld 
kan worden. Hierbij houden ze rekening met uw persoonlijke wensen, 
voorkeuren en mogelijkheden. Na deze periode wordt in overleg met u 
en uw naasten een plaatsingsbesluit op maat voor u gemaakt, waarin 
we u een passend vervolg willen bieden.   

Wanneer u binnen De Waalboog blijft wonen, wordt u op de wachtlijst 
geplaatst van de best passende afdeling(en). Ook als u op een 
wachtlijst staat bij een andere zorginstelling, kan het voorkomen dat u 
nog niet direct naar de vervolgplek kunt verhuizen. In beide gevallen 
kan het zijn dat u tijdelijk op een andere afdeling binnen de Waalboog 
verblijft. Deze keuze is gebaseerd op het plaatsingsbesluit. 
 
Wanneer u naar een vervolgafdeling gaat, zorgen de zorgverleners 
ervoor dat de juiste informatie wordt overgedragen naar de nieuwe 
afdeling en begeleiden zij u en uw naasten bij de verhuizing.



Omgeving 
Op de Brug zijn er twee grote gemeenschappelijke woonkamers met 
eetkamer gedeelte. U heeft een eigen kamer met badkamer. Het 
toilet moet in sommige gevallen gedeeld worden. In de huiskamer 
zorgen we voor een huiselijke sfeer. Daarnaast bieden we u 
dagbesteding passend bij uw wensen en behoeften. U kunt 
deelnemen aan activiteiten op de afdeling, of daarbuiten.  

Familie en vrienden
Uw partner, kinderen, familie en vrienden zijn van harte welkom op 
de Brug. We vinden het belangrijk dat ook zíj zich thuisvoelen bij ons 
en betrokken zijn bij uw zorg. Ze zijn immers onderdeel van uw 
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.  

Wij vinden het belangrijk om de rust en structuur op de afdeling te 
bewaren. Wij vragen daarom uw bezoek om buiten de eet- en 
zorgmomenten te komen. De eetmomenten zijn van 07.00 –  
10.00 uur | 12.30 – 13.30 uur | 17.00 – 18.00 uur. Bezoek ontvangen 
wij graag op uw eigen kamer. U bent ook welkom in onze brasserie. 

opname vanuit van observeren naar passend vervolg overbruggingsperiode een passend vervolg
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T 024 - 322 82 64
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De zorgprofessionals 
Het multidisciplinaire team van de Brug werkt vanuit deskundigheid en 
betrokkenheid met passie en ambitie voor u. Het team heeft als doel dat 
u een persoonsgerichte zorg en behandeling krijgt waarin uw eigen 
kracht, eigen regie en kwaliteit van leven voorop staan.

Bereikbaarheid 
Afdeling de Brug is tijdelijk gehuisvest in locatie Nijevelt. De afdeling 
bevindt zich op de derde etage van de hoogbouw van Nijevelt. U kunt 
gebruik maken van de gele lift, die zich verder op in de gang bevindt. 
Telefoon: 024 – 382 6487  (goed bereikbaar na 10:00 uur) 
E-mail: brugde@waalboog.nl (u kunt ook een directe mail sturen naar uw 
Evv’er). Bezoekadres: Heyendaalseweg 117, 6525 AH Nijmegen. 

Meer informatie 
Om zorg, begeleiding en behandeling te krijgen van De Waalboog heeft u 
een zorgindicatie nodig.  U vraagt deze zelf aan bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg. Of uw huisarts, zorgtrajectbegeleider of een van 
onze zorgbemiddelaars helpt u daarbij. Wanneer 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 
organiseren uw verhuizing naar de Brug in overleg met u en uw naasten.
Heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
de medewerkers van de zorgbemiddeling van De Waalboog. 

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

BV 4.4/ maart 2022 


