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Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening
5. Dienstverlening op het gebied van
technische en huishoudelijke hulp,
wasserij, huisartsenhulp, polikliniek, fysiotherapie.
6. Middels een gemeentelijke subsidie
regeling kunnen ouderen uit de
omgeving gebruik maken van de
warme maaltijd in het restaurant
van De Beyart.

Woonzorgcentrum De Beyart is gelegen in het hart van Maastricht. Onderstaande zorgproducten worden hier
geleverd aan religieuzen en aan alle
mensen die zich thuis voelen in de
speciale sfeer van rust en geborgenheid van De Beyart
1. (Tijdelijke) Verzorgingshuiszorg
voor mensen met een CIZ* indicatie. (WLZ)
2. Verpleeghuiszorg in een beschermende woonomgeving voor mensen met dementie.
3. Thuiszorg voor bewoners die geen
24 uurs indicatie voor verzorging
hebben.
4. Dagopvang is mogelijk:
Particuliere opvang in de Société
De Beyart.
Dagopvang in de “Schark”
gelegen aan de Mergelweg te
Maastricht.

7. Vergaderfaciliteiten en cursussen
(bijv: Iconen schilderen) voor derden.

Bent u op zoek naar zorg en/of een
aangepaste woonomgeving, neem dan
gerust contact met ons op of bezoek
onze website: www.debeyart.nl
Hierop staat verdere informatie en
veel foto’s die u een beeld geven van
het dagelijkse leven in De Beyart.
De Beyart hanteert een reanimatie beleid, er is een AED aanwezig. Euthanasie wordt vanwege de katholieke
identiteit niet toegepast.
Wilt u een afspraak maken dan kunt u
zich in verbinding stellen met de opname functionaris mevrouw Scholtes,
bereikbaar via
telefoon: 043-63 11 700.
e-mail: y.scholtes@debeyart.nl
Graag tot ziens in De Beyart.
*CIZ is het Centraal Indicatiestelling Zorg,
telefoonnummer District Zuidoost-Nederland.
Tel: 088-789 10 00.

Het aantal religieuzen zal de komende
jaren afnemen, om die reden heeft De
Beyart zich opengesteld voor iedereen
die zich thuis voelt in deze bijzondere
ambiance.
De centrale ligging in het centrum van
de stad en de mooie parkachtige omgeving geven een extra dimensie aan
het wonen en leven in De Beyart.

