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Nijevelt
Nijevelt is een gastvrij en levendig 
woonzorgcentrum, waar bewoners 
met verschillende achtergronden 
verblijven. Een aantal van hen heeft 
hoofdzakelijk lichamelijke zorgvragen, 
anderen hebben te maken met een 
vorm van dementie. Hoe verschillend 
iedereen ook is, er heerst een grote 
saamhorigheid. De sfeer is warm, 
de zorg en behandeling zijn van 
hoge kwaliteit en de deur staat altijd 
open. Samen met u, mensen uit 
uw omgeving, onze vrijwilligers en 
medewerkers werken we er aan dat u 
zich hier snel thuis voelt. Zo thuis als 
maar kan. 
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“Samen met u, mensen 
uit uw omgeving, onze 
vrijwilligers en medewerkers 
werken we er aan dat u zich 
snel thuis voelt.”

Uw zorgvraag 
Stel, het kost u steeds meer moeite om 
zelfstandig te wonen door toenemende 
lichamelijke klachten of beginnende dementie. 
Het kan ook zijn dat u door een combinatie 
van problemen net iets meer hulp nodig heeft 
dan thuiszorg of mantelzorg u kan bieden. Dan 
vindt u bij Nijevelt persoonsgerichte zorg en 
behandeling. 

Verschillende vormen
van zorg

Nijevelt is een dynamisch thuis voor 
ongeveer 150 bewoners, die wonen op 
verschillende afdelingen en in kleinschalige 
woonvoorzieningen en zorgappartementen.  
De zorg die Nijevelt biedt, richt zich 
de komende jaren meer en meer op 
verpleeghuiszorg en psychogeriatrische 
problematiek als dementie. Als u nu een relatief 
lichte indicatie heeft, maar uw zorgvraag 
straks toeneemt, betekent dit niet dat u moet 
verhuizen. Dit is afhankelijk van de situatie en 
natuurlijk uw zorgvraag. 
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Persoonsgerichte
zorg met een 
passend vervolg

U heeft uw leven altijd ingevuld op een manier 
die past bij wie u bent en bij uw situatie. Dat wilt 
u vanzelfsprekend zoveel mogelijk 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. De afspraken over uw zorg, 
privacy, dagbesteding, sociale leven en zingeving 
leggen we vast in uw persoonlijke zorgleefplan. 
Zo thuis als maar kan, dat is wat De Waalboog 
wil waarmaken. Samen met u, de mensen om u 
heen en de vrijwilligers.

Wonen
Op Nijevelt onderscheiden we verschillende 
woonvormen. Heeft u te maken met 
psychogeriatrische problematiek of dementie? 
Dan kunt u komen wonen op één van onze 
afdelingen of kleinschalig woonvoorzieningen. 

Op een afdeling woont u met zo’n 18-19 bewoners 
samen en deelt u 2 huiskamers en 1 of 2 keukens. 
Op de afdeling Orchidee, Plataan en Meidoorn 
heeft u een eigen slaapkamer met sanitair die 
u in sommige gevallen deelt met uw buurman 
of -vrouw. Bij de kleinschalige woningen deelt 
u het huishouden en de woonkamer met een 

verschillend aantal andere bewoners. Ook hier 
heeft u een eigen slaapkamer, het sanitair deelt 
u met de overige bewoners. 

Heeft u alleen lichamelijke hulpvragen? Dan 
past wonen in een appartement goed bij u.  
U heeft daar een eigen slaapkamer, keuken en 
badkamer en een gezamenlijke huiskamer. 

Tot slot zijn er nog appartementen waar 
bewoners traditionele verzorgingshuiszorg 
krijgen. Deze appartementen, in de hoogbouw, 
hebben een zit-slaapkamer met eigen sanitair. 



Overige bewoners 
Nijevelt biedt ook een onderkomen aan 2 andere groepen bewoners. Zo wonen 
in de hoogbouw ook volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking 
van zorginstelling Driestroom. Het zijn zo’n 35 bewoners die op de 5e en 7e etage 
wonen. U kunt hen treffen bij sommige activiteiten of in de hal. Ook wonen er 
enkele studenten die helpen bij activiteiten en lichte werkzaamheden. 
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Service, faciliteiten 
en activiteiten

Als bewoner van Nijevelt kunt u gebruikmaken 
van verschillende faciliteiten en diensten. U 
kunt in de brasserie terecht voor een kop koffie, 
drankje, gebakje of enkele maaltijden van 
een kleine kaart. Deze brasserie heeft in april 
2020 een opfrisbeurt gehad en is een gezellige 
ontmoetingsplek waar we een warm welkom 
creëren voor u en uw familie. Daarnaast zijn er 
een kapel en een kapsalon. Bij De Uitleen kunt 

u spelletjes, boeken en andere materialen lenen. 
Ook is er een praktijk voor fysiotherapie. Er is 
een huismeester werkzaam op Nijevelt waarbij 
u terecht kunt met vragen over technische 
storingen etc.

Vindt u het leuk om deel te nemen aan 
activiteiten binnenshuis? Ze worden regelmatig 
georganiseerd door de medewerkers dag-
besteding, kleinschalig op de afdelingen en 
grootschalig in de brasserie. Bij de keuze van 
de activiteiten sluiten we aan bij de wensen en 
behoeften van de bewoners. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers trekken we er bovendien regelmatig 
op uit. Zo zijn er optredens, wandelclubs, 
middagjes bowlen en nog veel meer.

Rookvrij 
Nederland werkt aan een rookvrije zorg. Ook 
bij De Waalboog zetten we ons daar voor in. 
Want roken in een zorginstelling past niet in een 
tijd waarin we op weg zijn naar een rookvrije 
generatie. Daarom mag er vanaf 1 juli 2022 niet 
meer gerookt worden in onze locaties. Bewoners 
kunnen dan alleen nog in speciale rookruimten 
buiten in de tuin roken. Medewerkers mogen 
tijdens werktijd niet meer op het terrein roken. 
Ook bezoek is het dan niet meer toegestaan 
tijdens hun bezoek te roken.



Familie en mantelzorg
Uw partner, kinderen, familie en vrienden zijn 
altijd welkom. We vinden het belangrijk dat 
ook zíj zich thuis voelen bij ons en betrokken 
zijn bij uw zorg. Ze zijn immers onderdeel van 
uw sociale leven en weten als geen ander wie 
u bent. Samen met uw naasten bespreken we 
hoe zij kunnen blijven participeren in uw leven. 
We spreken af wat hun rol precies is, welke 
zorgtaken zij op zich kunnen en willen nemen 
en welke activiteiten ze met u ondernemen. 
 

Wist u dat...
De Waalboog zorgt voor een 
zinvolle dagbesteding en heel 
regelmatig leuke activiteiten 
voor de bewoners organiseert? 
Een maandoverzicht is te 
vinden op het welkomsbord, 
het informatiebord op de 
afdelingen, in de liften én op 
onze website. 
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Wonen in de toekomst
De Waalboog speelt in op de veranderende 
woon- en zorgvraag van (toekomstige) 
bewoners. De komende jaren verbeteren 
we onze 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 ruimte voor 
beweging en een fijne daginvulling. Met alles 
wat nodig is voor een zo zelfstandig mogelijk 
leven in de buurt. 

De laagbouw van Nijevelt is eigendom van  
De Waalboog. De hoogbouw is eigendom 
van een vastgoedbeheerder uit Nijmegen 
en huren wij momenteel. Zodra de nieuwe 
locaties in Nijmegen gereed zijn, zetten we 
onze zorg en dienstverlening daar voort. Wij 
informeren u en uw familie regelmatig over de 
woonontwikkelingen.



Informatievoorziening 
en afstemming

U krijgt een eerste verantwoordelijke 
verzorgende (EVV’er) toegewezen, die uw  
eerste aanspreekpunt is en zaken voor u regelt. 
Deze EVV’er onderhoudt ook contact met de 
eerste contactpersoon die u aanwijst.

Deze contactpersoon krijgt, net als u, digitale 
inzage in uw zorgdossier. Ook organiseren we 2 
keer per jaar een multidisciplinair overleg.  
 
Daarin bespreken u en uw mantelzorger met 
een aantal zorgprofessionals hoe het met u 
gaat, wat u eventueel anders wilt in de zorg en 
behandeling, en geven uw behandelaren hun 
advies. Maandelijks verschijnt er een digitale 
nieuwsbrief waarmee we u en uw familie op de 
hoogte houden van nieuws over de locatie en  
De Waalboog. 

Tot slot: u en uw familie kunnen De Waalboog 
ook volgen via Facebook of een kijkje nemen op 
onze website, www.waalboog.nl. 

Wist u dat...
Uw partner of familie kan blijven 
slapen? We bekijken samen met u  
de mogelijkheden! 
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“Samen met uw 
naasten bespreken we 
hoe zij kunnen blijven 
participeren in uw leven.” 
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Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatiebrochure nog vragen, neem dan gerust contact op met de  

afdeling Zorgbemiddeling van De Waalboog, tel. (024) 382 64 83, zorgbemiddeling@waalboog.nl.  

Wilt u zelf ervaren of Nijevelt een prettig thuis voor u kan zijn? Vraag gerust een rondleiding aan! 

Bezoekadres: 

Woonzorgcentrum Nijevelt

Heyendaalseweg 117

6525 AH Nijmegen

Tel. (024) 322 8264

Postadres:

Stichting De Waalboog

Locatie Woonzorcentrum Nijevelt

Postbus 31071

6503 CB Nijmegen


