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NIEUWE OPZET: CURAEVITEL BALIE
Middels deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen
CuraeVitel Balie. CuraeVitel Balie is een nieuw concept in de ouderenzorg. Het gaat om een integraal aanbod
aan diensten en zorg op maat. We richten ons via dit concept op ouderen die actief invulling willen geven
aan gezamenlijke woonvormen met een duidelijke participatie in de eigen woonomgeving. Onze gezamen
lijke platformtechnologiezorgt ervoor dat alle vormen van woondiensten, comfortdiensten en zorg op afroep
beschikbaar zijn.
Er is een grote mate van diversiteit onder ouderen: aan de ene kant mensen die tot latere leeftijd vitaal blijven
(80%); aan de andere kant mensen die steeds meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Wenselijk is wel uit
te gaan van de individuele omstandigheden. De mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen nemen
alleen maar toe: technologische ontwikkelingen, nieuwe behandel- en zorginterventies, sociale buurt initiatieven
en vormen van e-health.
Vanuit CuraeVitel Balie bieden wij diensten aan die passen bij die individuele omstandigheden en waarbij de
cliënt zelf de regie houdt en kiest. Indien nodig bieden wij (specialistische) zorg in de eigen woonomgeving.
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LOPENDE PROJECTEN: YERSEKE
Op dit moment ontwikkelt CuraeVitel concrete plannen voor ruim 200
woningen in het zuiden van het land. Naar verwachting zullen gedurende
2019 de eerste bewoners hun intrek nemen in de woningen in Yerseke en
Middelburg. In deze nieuwbrief een korte impressie van het eerste project.
Op de prachtige kustlocatie Yerseke staat de Zaete, een luxe apparte
mentencomplex met een schitterend uitzicht op de O
 osterschelde.
Het volledige gebouw is geheel toegankelijk voor rolstoel of rollator
gebruikers dankzij de naadloze overgangen, brede gangen en deuren,
schuifdeuren en een ruime lift. De woningen zijn voorzien van:
• Volledig ingerichte keuken, voorzien van alle apparatuur
• Een closet boiler en aparte ruimte voor wasmachine en droger
• Vloerverwarming en koeling via warmtepompen
• Aangepaste badkamer met inloopdouche, volledig betegeld
• Volledig terug te schuiven schuifdeuren met toegang tot slaapkamer
en badkamer
• Medaillon en drukknoppen met vierentwintig-uurs verbinding met
alarmcentrale gelokaliseerd in de slaapkamer, woonkamer en badkamer
• Volledig afgewerkte luxueuze vloeren (Type M-flor) en schilderklaar
afgewerkte plafonds
• Elk drie-kamer appartement beschikt over twee ruime terrassen.
De drie-kamer appartementen hebben elk drie terrassen

CURAEVITEL BALIE GAAT SAMENWERKEN MET CARE4HOMECARE
Dankzij de samenwerking tussen CuraeVitel Balie en Care4homecare kunnen medische specialistische behande
lingen nu grotendeels thuis uitgevoerd worden.
Care4homecare is een ambulante kliniek, ook wel het thuisziekenhuis genoemd en is gespecialiseerd in het
toedienen van medisch specialistische behandelingen op locatie. Care4homecare verplaatst zorg van het
ziekenhuis naar de mensen thuis en is niet plaats gebonden! Zij werken met hooggekwalificeerde, gespecial
iseerde en ervaren verpleegkundigen die de patiënt thuis bezoeken en de behandeling op locatie uitvoeren.
Deze behandeling thuis is hetzelfde als in het ziekenhuis en wordt uitgevoerd onder toeziend oog van de behan
delend specialist vanuit het ziekenhuis.
Naast het ervaren team maken zij gebruik van innovatieve technologieën op het gebied van e-Health om de
thuisbehandeling veilig en vertrouwd te laten plaatsvinden. Zo werken zij tijdens een behandeling met een
encrypted videoverbinding om real-time overleg te kunnen voeren en meerdere ‘dubbelcheck’ momenten
te laten plaatsvinden met een medisch of verpleegkundig specialist (casemanager). Deze verbinding biedt
24/7 monitoring mogelijkheden voor communicatie tussen patiënt en casemanager.
Het grote voordeel van de nieuwe samenwerking is dat men niet per definitie in een woning met het CuraeVitel
concept hoeft te wonen - de woningen met het CuraeVitel concept zijn bij oplevering al standaard voorzien van
technische voorzieningen die deze e-Health oplossingen faciliteren- maar voor iedere inwoner van Nederland
beschikbaar is.
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