Wonen met ondersteuning
Elke bewoner heeft een eigen studio, bestaande uit een woon- en slaapkamer en eigen sanitair. Er
wordt zoveel mogelijk gezamenlijk gegeten. Waar mogelijk gaan bewoners overdag naar school,
werk of dagbesteding. Als ze thuis zijn, is er aandacht voor hun specifieke behoeften en zorgvraag,
maar er wordt ook tijd vrijgemaakt voor huiselijkheid en gezelligheid. Contacten met de wijk
worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met vrijwilligers uit de buurt.
Professionele begeleiding
Ons team biedt onze bewoners zorg op maat waarbij altijd wordt uitgegaan van de individuele
behoeften en mogelijkheden. Samen met de ouders, partners en mantelzorgers proberen we de
best mogelijke zorg te bieden.
24-uurs beademing
Uniek aan de Boergoensestraat is de 24-uurs specialistische zorg voor bewoners die chronisch
beademd worden. Middin is met de Boergoensestraat één van de weinige aanbieders in de regio
van beademingszorg voor jongeren en jongvolwassenen en werkt hierin samen met het Erasmus
Medisch Centrum.

Over Middin
Middin biedt met 3.300 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling
en zorg aan ongeveer 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of
meervoudige beperking, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel
of een beperking door ouderdom.

| verwijzers

Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt gezinnen,
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op maat. Middin in de wijk,
in de directe omgeving van de cliënt. Middin is werkzaam in Zuid-Holland,
onder andere in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

Contact en vragen
Neem contact op met Klantcontact voor
vragen of aanmelding, zorgbemiddeling,
indicatiestelling, voorlichting en
informatiemateriaal.
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
I www.middin.nl

Zorg en welzijn
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De Boergoensestraat in vogelvlucht:
› Voor (jonge) mensen tussen de 17 en 55 jaar met een lichamelijke beperking als gevolg van een
progressieve ziekte.
› Bewoners staan centraal op deze kleinschalige en huiselijke locatie.
› 24-uurs beademingsondersteuning aanwezig.
› Verpleegkundige expertise aanwezig
› Nieuwe, ruime en frisse woonlocatie met binnentuin in een bruisende wijk dicht bij het hart van
Rotterdam.

op maat

Volg Middin op Social Media:
www.twitter.com/MiddinOnline
www.facebook.com/MiddinOnline
www.youtube.com/MiddinOnline
www.linkedin.com/company/Middin

Kleinschalig wonen aan de Boergoensestraat
voor mensen met een lichamelijke beperking

Aan de Boergoensestraat:
› Zijn we gastvrij
› Zijn we betrokken bij onze bewoners
en hun familie
› Zijn we professioneel
› Nemen we graag initiatief

In de levendige wijk Oud-Charlois in Rotterdam staat de woonvoorziening
Boergoensestraat. Op deze locatie wonen 22 mensen tussen 17 en 55 jaar
met een lichamelijke beperking als gevolg van een progressieve ziekte.
Als je het nieuwe frisse pand binnen stapt, valt de prettige en huislijke
sfeer direct op. Dat Middin hier zeer intensieve en soms ook palliatieve
zorg verleent, zou je niet direct zeggen. Dat maakt de Boergoensestraat
een prettige plek om te wonen. De locatie is daarnaast uniek in de gespecialiseerde 24-uurs beademingszorg die zij biedt.
Aan de Boergoensestraat biedt Middin zorg
aan (jonge) mensen die vanwege hun zorgvraag
niet passen in de reguliere zorg voor ouderen.
Dankzij de kleinschaligheid, persoonlijke
aandacht en zorg die Middin levert, kunnen
onze bewoners hun leven voortzetten zoals zij

Medewerkster Sheena:
‘Het is hier levendig
ondanks de complexe
zorgvraag van onze
bewoners. Ik vind hier
uitdaging en afwisseling
in mijn werk’.

dat graag willen, ondanks de complexe
beperkingen die zij hebben. Hier krijgen onze
bewoners de ondersteuning die zij nodig
hebben om de regie over hun eigen leven vorm
te geven en te behouden. Hierbij staat hun
beleving voorop.

Maatwerk
Geen mens is gelijk. Het aanbod van wonen,
welzijn en zorg aan de Boergoensestraat is dat
dus ook niet. De wensen van onze bewoners
zijn uitgangspunt van ons handelen en we
spannen ons maximaal in om bij elke vraag een
passend aanbod te vinden. Onze medewerkers
zijn professioneel en geschoold bij het Centrum
voor Thuisbeademing (CTB) voor het omgaan
met beademingsapparatuur en als verpleegkundige of verzorgende IG. Daarnaast staat
ons multidisciplinaire team met onder andere
de specialist Ouderengeneeskunde, de ergoen fysiotherapeut, de psycholoog en de diëtist
klaar. Om medewerkers aan ons te binden,
investeren wij in werkplezier en talent
ontwikkeling en dat merk je aan de
collegiale werksfeer.
Gastvrij
We zijn vriendelijk, behulpzaam en gastvrij.
Bewoners stellen we op hun gemak en we
maken hen wegwijs. We zijn altijd bereikbaar
voor bewoners én hun familie en maken
duidelijk wat wij voor hen kunnen betekenen.
We luisteren en proberen zo goed mogelijk in
te spelen op nieuwe vragen. Maar het belangrijkste: we laten mensen in hun waarde en
oordelen niet te snel. Dat zorgt voor een
ontspannen sfeer.

Mevrouw van Keuler (84 jaar):
“Ik vraag wel eens om advies over
mijn zorg. Ik heb daar wel moeite
mee, omdat de zorg zo vaak
verandert. Dan is het fijn dat er
iemand is die je daarbij helpt.
Het is fijn dat mijn mantelzorgers
gebruik kunnen maken van
DigiContact. Zo wordt ook mijn
omgeving geholpen als zij vragen
hebben of even hulp kunnen
gebruiken.”

Betrokken
Wij bouwen aan goede relaties met bewoners,
familie en samenwerkingspartners. Alleen zo
kunnen we onze bewoners immers de best
passende zorg leveren en bijdragen aan hun
welzijn. We zijn betrouwbaar en komen onze
afspraken na. We zijn betrokken bij onze
bewoners en hun familie, binnen professionele
grenzen. En dat voel je.
Professioneel
We hebben de houding, kennis en vaardig
heden die nodig zijn om ons werk goed te doen.
We weten wat we kunnen, maar ook wat niet.
We zijn goed opgeleid, maar nooit uitgeleerd.
Wij staan voor goede zorg. Daarop zijn we ook
aanspreekbaar. Maar we staan ook open voor
de mening van anderen en durven fouten toe te
geven. Mede dankzij deze werkhouding kunnen
we de beste zorg leveren aan onze bewoners.
Initiatiefrijk
Aan de Boergoensestraat kan veel en kijken we
altijd naar wat er wél kan. Daarbij treden we
ook buiten de bebaande paden als dat moet.
We wachten niet af, maar nemen de eerste
stap. We betuttelen bewoners niet, maar
dagen hen uit om als het even kan dingen zelf
te doen. Door uit te gaan van wat er wél kan,
heerst er een positieve en optimistische sfeer.

Bewoonster Claudia:
‘Ik vind het hier met iedereen
gezellig. En op mijn kamer
heb ik plek voor mijn
olifantenverzameling!’

