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Erve Leppink is een nieuwe locatie van de Posten en is 

speciaal gebouwd voor dementerende ouderen. 

Het is prachtig landelijke gelegen met uitzicht over de  

weilanden, omringd door een boomgaard en een pluktuin.

De historische boerderij met al zijn karakteristieken is 

gebleven en wordt nu vergezeld door onder architectuur 

gebouwde moderne wooneenheden die samen uitstekend 

passen in deze landelijke omgeving.

Er zijn zes kleine woongroepen met een gezamenlijke 

huiskamer voor acht cliënten met een indicatie voor 

wonen in het verpleeghuis. 

Erve Leppink is een veilig thuis, waar iedere bewoner naar 

wens de dagelijkse dingen uit het leven als, koken, wassen, 

klussen, de krant lezen of tuinieren, etc. kan doen. 

Het welbevinden en de kwaliteit van leven van iedere  

individuele cliënt staat voorop.

Visie dementiezorg
Dat de Posten de individuele cliënt centraal stelt vloeit 
voort uit onze visie op dementiezorg. De Posten werkt 
vanuit een Belevingsgerichte zorgvisie. Daarbij staan  
wonen en welzijn centraal. Het doel van deze visie is het 
verhogen van het welbevinden en de kwaliteit van leven 
bij mensen met dementie. Dit doen we o.a. door met de 
zorg, activiteiten en wijze van benadering aan te sluiten 
op de individuele belevingswereld van de cliënten.  
En door te kijken en in te spelen op de mogelijkheden en 
wensen van de dementerende oudere neemt het gevoel 
van welbevinden en de kwaliteit van leven toe.

Om dit te kunnen realiseren zijn voor ons én voor de 
cliënten de mantelzorgers van essentieel belang. Zij zijn 
vertrouwd voor de cliënt en kennen hem of haar goed, 
weten wat wel of niet gewaardeerd wordt en wat belang-
rijk is voor de cliënt. Door samen met de medewerkers, 
vrijwilligers te streven naar optimale zorg, activiteiten en 
ontspanning kunnen we het welbevinden vergroten. 
Mantelzorgers kunnen naar wens en mogelijkheden 
participeren in activiteiten en zorg. 

Landelijk wonen.
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Erve Leppink
Een fijn thuis voor ouderen met dementie. Met één 
gezellige gezamenlijke woonkamer per woongroep en 
voor iedere cliënt een eigen zit-slaapkamer die naar 
eigen wens ingericht kan worden. Daar waar de cliënt 
aan gehecht is kan gewoon mee worden genomen.
De tuin van Erve Leppink is omsloten en kan worden 
gebruikt om heerlijk in te zitten en te genieten van het 
uitzicht. Of om te tuinieren, bloemen en vruchten te 
plukken in de pluktuin of boomgaard. Ook zijn er 
diverse dieren die verzorgd of geaaid kunnen worden.
Erve Leppink is de plek voor dementerende ouderen die 
graag landelijk willen wonen.

Zorgteam
De samenstelling van een zorgteam vloeit ook voort uit 
onze Belevingsgerichte zorgvisie. We werken in kleine 
teams. Dit bevordert de band met cliënten en de 
herkenning. Regelmaat en rust zijn voor dementerende 
ouderen erg belangrijk.
De zorgteams van Erve Leppink worden ondersteund 
door het multidisciplinaire behandelteam van de Posten. 
Samen bieden zij op individueel niveau de meest 
optimale zorg.
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De voordelen
 Landelijk uitzicht

 Gezamenlijke huiskamer

 Goede ligging 

 Kleinschalig wonen

 Veilige achtertuin

 Levendige sfeer


