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PG-intensief,  
zo gewoon als mogelijk

Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00

Meer informatie
Wilt u meer weten over ons aanbod van wonen, zorg, welzijn en diensten?  
Kijk dan op www.margaklompe.nl. U kunt ook contact opnemen met  
Service & Bemiddeling T 0544 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl.

Ons verhaal 
Wij zijn Marga Klompé en samen met vrijwilligers, mantelzorgers, collega's 
en samenwerkingspartners zetten wij ons er elke dag voor in om het beste uit 
elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten, 
de moeilijke momenten, maar juist ook die 'gewone' momenten die voor een 
stukje geluk kunnen zorgen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij 
deze regio past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach.



Vanzelfsprekend willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Maar soms kan dit even 

niet en is tijdelijke of blijvende intensieve zorg en behandeling nodig. 

Bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek als gevolg van dementie. In dat 

geval biedt Marga Klompé graag ondersteuning door intensieve 

begeleiding op de afdeling PG-intensief.

Wat is PG-intensief  
en wie wonen er?
De afdeling PG-intensief is een speciaal 
voor de doelgroep ingerichte afdeling. 
De mensen die op de afdeling wonen, 
kunnen als gevolg van hun dementie en 
de daarmee gepaarde gedragsproblemen 
(tijdelijk) niet thuis of in een groeps woning 
wonen. Zij hebben hulp nodig bij het 
organiseren en structureren van hun dag 
en vaak ook bij hun lichamelijke  verzorging. 
Bij probleemgedrag of  onbegrepen gedrag 
wordt al snel gedacht aan fysieke of 
verbale agressie. Maar ook ander type 
gedrag kan ‘ problematisch’ zijn, zoals 
weglopen, dwalen, roepen,  teruggetrokken 
gedrag vertonen, angst,  onrust, overmatig 

drinken of zelf verwonding. Op de afdeling 
 PG-intensief ontvangen cliënten een op 
hun gedrag afge stemde benaderingswijze.

De afdeling
Er zijn zes tweepersoons kamers en 
16 eenpersoonskamers. De kamers zijn 
standaard gestoffeerd en voorzien van een 
bed met nachtkastje en een garderobekast. 
Wij gaan er van uit dat de mantelzorgers 
samen met de cliënt zorgen voor een 
 persoonlijke tint in de kamer.
Op de PG-intensief afdeling woont de 
cliënt samen met zevenentwintig an deren 
in een beschermde omgeving waar de 
medewerkers vanuit rust en regelmaat 
werken. Cliënten kunnen alleen met bege-

leiding de afdeling verlaten. Zij beschikken 
over een eenpersoonskamer of over een 
tweepersoonskamer, die zij delen met 
een mede cliënt. Er is verspreid over de 
 afdeling sanitair dat gedeeld wordt door de 
cliënten. Ook zijn er woonkamers waar zes, 
zeven of acht mensen gebruik van kunnen 
maken. In de woonkamer wordt behalve 
de dagelijkse begeleiding drie keer per dag 
een maaltijd geserveerd.

Buitenlucht
De afdeling is gelegen op de tweede 
 verdieping. Er zijn drie dakterrassen 
 toegankelijk gemaakt en ingericht voor 
de  cliënten. Eén terras is toegankelijk voor 
rolstoelers.

Deskundige medewerkers
PG-intensief is een afdeling voor de 
cliënten. De regie van de dagelijkse gang 
van zaken ligt bij de deskundige mede-
werkers. Zij kunnen inschatten, wat gezien 
de situatie van de cliënten wel en niet tot 

de mogelijk heden behoort. Als dat gewenst 
is, wordt het team extra ondersteund door 
GGNet, de regionale organisatie voor 
geeste lijke gezondheidszorg (psychiatrie). 
Bij besluitvorming laten de medewerkers 
zich altijd leiden door afspraken in de 
zorgleefplannen. Deze afspraken worden 
gemaakt met de wensen en behoeften 
van de cliënt als uitgangspunt. Alle mede-
werkers zijn zich bewust dat mantelzorgers 
onderdeel van het leven van de cliënt zijn 
en blijven.

Consultatie
Cliënten met gedragsproblemen als gevolg 
van dementie, die niet op de afdeling 
PG-intensief wonen, kunnen ook gebruik 
maken van de deskundigheid van de mede-
werkers van deze afdeling. De afdeling kan 
door alle locaties van Marga Klompé, maar 
ook door andere zorgaanbieders gevraagd 
worden om mee te kijken en te adviseren 
hoe bepaald gedrag het beste begeleid kan 
worden. 

Hoe kom ik in aanmerking? 
We adviseren u graag over de vele moge-
lijkheden en zoeken uit wat in uw situatie 
het beste past. Ook kunnen wij u zo nodig 
onder steunen bij een indicatie- aanvraag. 
Belt u gerust voor verdere informatie of 
ondersteuning met de afdeling Service & 
 Bemiddeling.

Specialistische  
psychogeriatrische afdeling

Uw eigen familie,  
vrienden en kennissen

Gaat u op de afdeling PG-intensief 
 wonen? Dan verwelkomen wij uw 
gezinsleden,  familieleden, vrienden of 
kennissen van harte. Want wij realiseren 
ons dat zij bij u horen. Zij zijn van harte 
welkom om u te blijven helpen, zoals ze 
dat altijd al deden. Als dit voor hen zo 
nu en dan wat moeilijk is, kunnen de 
medewerkers hen daarbij helpen.


