Bel gerust met ons: (058) 280 30 30. Of vraag een familielid, vriend of kennis om voor u te bellen. Onze klantenservice beantwoordt al uw vragen en vertelt u alles wat
u moet weten. Bijvoorbeeld over de kosten of dat u om te kunnen wonen of voor dagbesteding in Friesma
State - een indicatie nodig heeft. Op deze indicatie staat
hoeveel zorg en ondersteuning u krijgt. Ook bent u van
harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie
kunt u ook altijd mailen: klantenservice@nb.nl. Of kijk
op onze website: www.friesmastate.nl.

ZOVEEL
MOGELIJK
JEZELF
ZIJN
U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn, in een periode dat u afhankelijk
bent van zorg. Liefdevolle zorg die we samen met u, uw familie, vrienden
en vrijwilligers vormgeven op een manier die bij u past. Zo weten u en
de mensen om u heen precies waar u aan toe bent. Wij luisteren naar
uw verhaal. Zodat u elke dag bij ons kunt invullen op een manier die u
plezierig vindt. Dat noemen wij: samen het beste van de zorg.

Friesma State
Oostergoostraat 52-54
9001 CM Grou
(0566) 62 99 40
klantenservice@nb.nl

www.friesmastate.nl
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U WILT IN
FRIESMA STATE
WONEN:
WAT MOET U
DOEN?

U krijgt
de zorg die
bij u past

“HET IS GEZELLIG
ROND DE BILJART
TAFEL. EN IN HET
RESTAURANT
DRINKEN WE
STRAKS EEN
LEKKER KOPJE
KOFFIE.”

Woonzorgcentrum Friesma State is een fijne plek om te wonen als u
veel zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als u dementie heeft of lichamelijk
beperkt bent. Als u een van onze huiskamers binnenstapt, zult u merken
dat de sfeer persoonlijk en huiselijk is. Welkom in Friesma State.
Het woonzorgcentrum Friesma State is gevestigd
in het hart van Grou. Als u bij ons komt wonen,
is dat een flinke verandering, die misschien lastig of
confronterend is. Wij zorgen voor een sfeer waarin
u zich prettig en veilig voelt, zodat die verandering
een stukje makkelijker wordt. U krijgt de zorg die
u nodig heeft, waarbij voorop staat wat u zelf kunt
en wilt.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
U bent de expert. U weet namelijk het beste
wat voor u belangrijk is en wat u wilt en kunt.
Wij luisteren graag naar uw levensverhaal.
Wie bent u en waar hecht u waarde aan?
Welke mooie of dierbare herinneringen heeft u?
Wat doet u graag en waar houdt u juist niet van?
Hoe meer we van u weten, hoe beter we kunnen
aansluiten bij uw wensen. Daarbij betrekken we
zoveel mogelijk uw familie, vrienden, kennissen of
vrijwilligers die u willen helpen. Vanzelfsprekend
allemaal in overleg met u.
Samen zorgen we voor een plezierige en waardevolle invulling van uw dag. Ook al is het anders dan
thuis en zijn er soms ook verdrietige momenten.
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Met de zorg en aandacht van onze gemotiveerde en
goed opgeleide medewerkers bent u bij ons in goede
handen.

U kunt doen waar u zich goed bij voelt
In Friesma State kijken we samen welke activiteiten
bij u passen, zonder dat u daarbij overvraagd wordt.
U kunt samen met andere bewoners biljarten,
klaverjassen, sjoelen, bewegen op muziek of naar
bingo. Daarnaast kunt u in Friesma State naar de
tandarts, kapper of pedicure. In het restaurant kunt u
genieten van een hapje, drankje of warme maaltijd.
Wilt u lekker even naar buiten, maar toch beschutting
tegen de wind? Dat kan op ons binnen terras met
mooie tuin. Vooral in de zomer is het prettig om hier
te zitten.

Dagbesteding: hulp bij een goede en prettige
invulling van uw dag
Woont u nog zelfstandig, maar heeft u hulp nodig
bij een goede en prettige indeling van uw dag?
Dan kunt u ondersteuning krijgen van ons
dagcentrum ‘De Opkeamer’, bijvoorbeeld door
middel van creatieve, sociale en bewegingsactiviteiten. Samen met u kijken we waar u
zich goed bij voelt.
Dagbehandeling: behandeling die u nodig heeft
Woont u nog zelfstandig, maar heeft u regelmatig
een behandeling nodig? Samen kijken we welke
behandelingen u kunnen helpen. Bijvoorbeeld
fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.
U oefent onder begeleiding van een therapeut.
De behandelingen helpen u om zo lang mogelijk
thuis te kunnen blijven wonen.

hulp of zorg nodig heeft. Of omdat de mensen om
u heen die u ondersteunen, even rust nodig hebben.
Zo krijgt u de zorg waar u behoefte aan heeft en
kunt u meedoen aan activiteiten.
Groepswonen: voor 24-uurszorg
Groepswonen is er voor u als u dementie heeft
of lichamelijk beperkt bent. Groepswonen houdt
in: een eigen zit-/slaapkamer. Maar ook een grote,
gezamenlijke huiskamer die u deelt met zes tot
acht medebewoners. U kunt er een spelletje doen,
de krant lezen, een praatje maken of tv kijken.
Als u wilt, kunt u meehelpen met alledaagse klusjes,
zoals was opvouwen of aardappels schillen.
Iedere dag wordt er vers gekookt. U krijgt 24 uur
per dag, 7 dagen per week de ondersteuning en zorg
die u nodig heeft
Polikliniek Huntington
In Friesma State is de polikliniek gevestigd voor
mensen met de ziekte van Huntington. Friesma
State werkt hierin samen met Patyna uit Bolsward.
De ambitie is om samen een expertisecentrum
op gebied van Huntington zorg te ontwikkelen in
Noord Nederland, waar vanuit één visie en aanpak
wordt gewerkt. In de brochure “polikliniek voor de
ziekte van Huntington” en op de website, leest u
hier alles over.

Friesma State is een woonzorgcentrum
van Noorderbreedte

Tijdelijk wonen: even ergens anders wonen
Tijdelijk wonen is er voor u als u even niet thuis
kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat u een poosje extra

Noorderbreedte biedt zorg aan vooral ouderen
in Fryslân. Soms voor even, soms langer,
soms voor altijd. U kunt terecht in een van
onze woonzorgcentra of bij Noorderbreedte
Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte
dagbesteding en dagbehandeling.

“EVEN ALLEEN ZIJN
OF SAMEN IETS
DOEN, HET KAN
HIER ALLEBEI.”

“FRIESMA STATE IS MEER DAN WARME
ZORG VOOR BEWONERS. WE BIEDEN
ALLERLEI FACILITEITEN.”

Cliëntenraad
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun
vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad
samen op voor de belangen van bewoners.
Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken
geregeld worden bij Friesma State.

Vrijwilligers
Wij zijn continu op zoek naar betrokken en

Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende
deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen, een arts die gespecialiseerd is in de
ouderengeneeskunde en behandelaars, zoals een
psycholoog en een fysiotherapeut. Friesma State
kent verschillende vormen van wonen en zorg.

enthousiaste vrijwilligers. Jong of minder
jong, man of vrouw, wekelijks of twee keer

“EEN BEZOEK AAN DE
BOERDERIJ ROEPT FIJNE
HERINNERINGEN OP.”

per maand. Uw inzet is van harte welkom!
Neem voor meer informatie contact op met
de welzijnscoördinator van Friesma State via
telefoonnummer (058) 280 30 30.

