locatie Fonteinkruid in Zwolle
een huis voor cliënten met epilepsie die
langdurige zorg nodig hebben

In de wijk Stadshagen in Zwolle,
aan het Fonteinkruid, staat een
woonvoor ziening van Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN). Hier wonen veer tig cliënten met epilepsie met al dan niet
een verstandelijke of lichamelijke
beperking, die langdurig specialistische zorg nodig hebben.
In deze brochure leest u meer over
deze woonvoor ziening en de gespecialiseerde epilepsiezorg die daar
geboden wordt.

Aan het Fonteinkruid
De woonvoorziening van SEIN sluit qua kleur en architectuur aan bij
de omliggende bebouwing. Het heeft vier bouwlagen, is in een L-vorm
gebouwd en er is een mooie binnentuin. Op de begane grond bevinden
zich, aan de straatkant, vier appartementen met een eigen toegang.
Deze appartementen worden bewoond door cliënten die grotendeels zelfstandig kunnen functioneren. Verder bevinden zich op de begane grond
ruimtes voor dagbesteding en zorgondersteunende functies.
Op de drie etages zijn per etage twaalf zit-/slaapkamers gesitueerd. Per
zes cliënten is een grote woonkamer met keuken beschikbaar. De woonvoorziening is geheel aangepast aan cliënten met epilepsie met al dan
niet een verstandelijke of lichamelijke beperking. De cliënten kunnen hun
woonruimte bereiken met een lift, de trappen kunnen niet zondermeer
door iedereen worden gebruikt en de balkons zijn op een goede hoogte
afgeschermd. Voldoende toezicht en veiligheid worden gewaarborgd door
onder andere 24-uurs aanwezigheid van medewerkers, het gebruik van
technische voorzieningen (akoestisch waaksysteem) en medisch/specialistische zorg op afroep.

De zorg voor bewoners
Op locatie Fonteinkruid kunnen veertig cliënten wonen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Zij kunnen rekenen op gespecialiseerde zorg, toezicht
en veiligheid, 24 uur per dag. Hun verzorging, begeleiding en behandeling is in handen van goed opgeleide medewerkers, met expertise op het
gebied van epilepsie. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold in
nieuwe inzichten en moderne methoden en technieken. Voor medisch/specialistische zorg kan een beroep gedaan worden op de kliniek Heemstaete
van SEIN, ook in Zwolle.
Het motto van SEIN is ‘zo normaal als mogelijk en zo specifiek als noodzakelijk’. Op locatie Fonteinkruid krijgt dit motto perfect vorm: een woonvoorziening voor mensen met epilepsie, in een tamelijk gewoon huis, in
een normale wijk, midden in de samenleving.

SEIN
In Nederland hebben ruim honderdduizend mensen epilepsie. De meerderheid van deze mensen is goed te behandelen binnen het reguliere
zorgaanbod, zoals de huisarts of het ziekenhuis. Een aantal van hen heeft
baat bij doorverwijzing naar een expertisecentrum zoals SEIN. Voor een
opname van enige weken tot enkele maanden, of voor permanente behandeling en verzorging. SEIN is gespecialiseerd in observatie, diagnose en
(voortgezette) behandeling van epilepsie. SEIN richt zich op mensen met
een moeilijk behandelbare epilepsie, vaak in combinatie met andere,
meestal complexe hulpvragen vanuit een meervoudige problematiek.
Daarnaast biedt SEIN woonvoorzieningen voor mensen met epilepsie met
al dan niet een verstandelijke of lichamelijke beperking. SEIN beschikt
hiertoe over twee klinieken, tien poliklinieken en drie woonvoorzieningen.
Kenmerkend voor SEIN is de integrale zorgverlening op alle aspecten die
te maken hebben met de epilepsie en bijkomende problematiek. Daarom
wordt vanuit een individueel behandelplan samengewerkt door neurologen, (neuro)psychologen, maatschappelijk werkers, arbeidsconsulenten,
verpleegkundig consulenten epilepsie, ambulante schoolbegeleiders en
vaktherapeuten.

Hebt u vragen?
Wilt u meer weten over locatie Fonteinkruid (routekaart en -beschrijving), over
epilepsie of over de dienstverlening van SEIN? Kijk dan op onze website www.
sein.nl of neem contact op met de locatiemanager van Fonteinkruid, Roland
van Riessen, telefoonnummer (038) 455 71 71.

Woonvoorziening locatie Fonteinkruid maakt onderdeel uit van Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
SEIN is het expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling en (langdurige) zorgverlening van mensen met moeilijk behandelbare epilepsie.
Daarnaast verzorgt SEIN speciaal onderwijs, doet vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en biedt woonvoorzieningen aan voor mensen met
epilepsie met al dan niet een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Op locatie Fonteinkruid krijgen, in een modern en aangepast gebouw,
veertig cliënten met epilepsie met al dan niet een verstandelijke of lichamelijke beperking langdurig epilepsiezorg.
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