
Kan ik bij 
Savant wonen 
met passende 
zorg?

Jazeker, dat kan met 
Wonen met verpleegzorg.
Vertrouwd wonen met passende zorg.
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Wonen in een prettige omgeving waar  
u zich helemaal thuis voelt. Vooral als u 
door dementie of een lichamelijke 
beperking niet meer zelfstandig thuis kunt 
wonen. In de woonzorgcentra van Savant 
Zorg maken we uw leven zo aangenaam 
mogelijk. Veilig en vertrouwd!
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Wonen met verpleegzorg

Vertrouwd wonen  
met passende zorg
Kunt u door dementie of een lichamelijke 
beperking niet meer volledig zelfstandig thuis 
wonen? En heeft u een indicatie voor een verblijf? 
Dan kunt u in een woonzorgcentrum van Savant 
terecht. Hier kunt u wonen in een prettige 
omgeving waar u zich helemaal thuis voelt.  
In deze folder leest u daar alles over.

Over Savant Zorg
Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio  
Zuidoost-Brabant. Savant levert een breed pakket aan diensten voor 
zorg, wonen en welzijn. Dit doen we zowel bij onze cliënten thuis als  
in onze mooie, moderne woonzorgcentra. 

“ Mijn man  
voelt zich hier 
helemaal thuis.”

Wilt u meer weten over de zorg- en dienstverlening van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.

p. 5
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Wonen met verpleegzorg

Het is belangrijk dat u op een 
eigen, herkenbare plek woont 
waar u een zo aangenaam 
mogelijk leven kunt leiden. In 
de kleinschalige woonvormen 
in onze woonzorgcentra woont u 
in een vertrouwde omgeving 
waar huiselijkheid, herken-
baarheid en geborgenheid 
voorop staan. Gewoon knus, 
net als thuis!

Een omgeving waar de vertrouwde zorg van uw familieleden en andere 
 mantelzorgers kan worden voortgezet. In het woonzorgcentrum wordt u 
 ondersteund door betrokken medewerkers. Zij bieden u de beste zorg en 
staan 24 uur per dag voor u klaar. 

Verpleegzorg bestaat uit onder andere persoonlijke verzorging, 
verpleging, begeleiding en behandeling. Uw medische verzorging 
is in handen van onze specialist ouderengeneeskunde. Welke zorg 
u precies krijgt, is afhankelijk van uw situatie en zorgindicatie.

Aandacht voor al wat waardevol is
Uw welzijn, wensen en levensstijl staan centraal in de zorgverlening 
van Savant. Met aandacht voor wat waardevol is in uw leven. Het 
belangrijkste is dat u zich bij Savant thuis én veilig voelt. We houden 
rekening met uw belevingswereld: wat hoort, ziet en ruikt u en waar voelt 
u zich prettig bij. De zorg en dagindeling stemmen we af op uw wensen. 
Voor een vertrouwd gevoel richten we de woonomgeving in met 
 herkenbare spullen van vroeger. Omdat we weten dat een knusse 
woonomgeving heel belangrijk voor u is, zijn de huiskamers en 
appartementen van Savant warm en huiselijk.

Kleur de dag
U woont in een kleine groep en heeft een  appartement met uw eigen 
spullen. In de gezellige huiskamer ontmoet u medebewoners. Rustig de 
krant lezen, samen een praatje maken,  wandelen of een spelletje spelen: 
samen met u kleuren we uw dag.

Verpleegzorg voor 
mensen met dementie
Mensen met dementie hebben een beschermde 
leefomgeving nodig waar ze zich geborgen en 
vertrouwd voelen. Dit alles met passende, 
intensieve zorg en begeleiding op maat. Savant 
Zorg biedt u deze fi jne en toegewijde zorg.

Onze woonzorgcentra met verpleegzorg voor mensen met dementie:

Savant Alphonsus Helmond 
Savant de Ameide Helmond 
Savant de Eeuwsels Helmond
Savant Rivierenhof Helmond 

Savant de Lisse Asten 
Savant Hof van Bethanië Mierlo
Savant Sonnehove Someren

?
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U huurt een eigen  appartement en ontvangt zorg op maat. U heeft 
maximale  bewegingsvrijheid binnen een beschermde leefomgeving. 
Kortom, aangenaam en vertrouwd wonen!

Aantrekkelijk wonen
In Savant van Lenthof heeft u uw eigen ruime en stijlvolle appartement 
dat van alle gemakken is voorzien. Een thuis dat geborgen en vertrouwd 
voelt waar u uiteraard altijd uw familie kunt ontvangen. Het hele 
woonzorgcentrum en alle buitenruimten staan tot uw beschikking. In de 
gemeenschappelijke kamers ontmoet u medebewoners. Iedere ruimte 
heeft zijn eigen sfeer, waardoor ze makkelijk te herkennen zijn.

Zelfstandig wonen  
met zorg voor mensen 
met dementie

Onze woonzorgcentra voor zelfstandig wonen met zorg 
voor mensen met dementie:

Naast Savant van Lenthof in Nuenen zijn in Savant Rivierenhof 
in Helmond ook 7 appartementen met deze woonvorm.

De allerbeste zorg
Naast een beschermde woonomgeving biedt Savant professionele 
 verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Onze betrokken 
medewerkers geven u op uw verzoek de beste zorg. Uw welzijn en wensen 
staan hierbij centraal. De zorg door familieleden en andere mantelzorgers 
wordt in Savant van Lenthof gewoon voortgezet. Ook houdt u  zoveel 
mogelijk de  regie over uw leven. 

Wonen met verpleegzorg

Kunt u door dementie niet langer thuis blijven 
wonen? En gaat u liever niet naar een verpleeg-
huis? Dan kunt u wonen in woonzorgcentrum 
Savant van Lenthof in Nuenen. 
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Onze woonzorgcentra met verpleegzorg voor mensen 
met een lichamelijke beperking:

Savant de Lisse Asten
Savant Alphonsus Helmond
Savant Sonnehove Someren

Zorg zoals bij u thuis
Kunt u door een lichamelijke beperking niet meer goed voor uzelf zorgen? 
Met de somatische verpleegzorg van Savant krijgt u de zorg,  verpleging 
en behandeling die u nodig heeft in uw eigen appartement in een van de 
locaties van Savant Zorg. 

U wordt verzorgd door een klein team van zorgmedewerkers, zodat u 
elkaar snel leert kennen. De zorgmedewerkers stemmen de zorg af op uw 
persoonlijke levensstijl, gewoonten, wensen en mogelijkheden. De zorg-
verlening sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de zorg die u nu nog thuis 
heeft. De vertrouwde zorg van uw familieleden of andere mantelzorgers 
kan gewoon worden voortgezet. Verpleegzorg bestaat uit onder andere 
persoonlijke verzorging,  verpleging, begeleiding en behandeling. Uw 
medische verzorging is in handen van onze specialist ouderengeneeskunde. 
Welke zorg u precies krijgt, is afhankelijk van uw situatie en zorgindicatie.

Prettige woonomgeving
De woonzorgcentra zijn modern, ruim en smaakvol ingericht. 
Mede door de vele faciliteiten en activiteiten zijn ze bovendien 
een gezellige ontmoetingsplek.

Verpleegzorg voor 
mensen met een 
 lichamelijke beperking
Uw leven zo aangenaam mogelijk maken.  Waarbij 
we kijken wat u met uw lichamelijke  beperking nog 
wel kunt. Dat staat voorop bij de verpleegzorg van 
Savant. Daarmee bent u verzekerd van de juiste 
zorg en behandeling in een fi jne omgeving.

Wonen met verpleegzorg
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Met eerstelijns verblijf kunt u rustig aansterken in een fijne omgeving waar 
u wordt omringd door professionele zorg gericht op een spoedig herstel. 
Savant neemt de zorg over van het ziekenhuis of uw mantelzorger. Wij 
bieden persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding, afhankelijk van 
uw situatie, wensen en levensstijl. Tijdens het tijdelijke verblijf bij Savant is 
de medische verzorging in handen van de  specialist ouderengeneeskunde 
of de huisarts.

Eerstelijns verblijf
Aansterken in een fijne omgeving

U mag uit het ziekenhuis, maar kunt nog niet 
naar huis omdat u moet herstellen. Of u woont 
thuis en uw mantelzorger kan even niet voor  
u zorgen. Savant heeft dan precies wat u nodig 
heeft: een appartement waar u kort kunt  
verblijven met de zorg die u nodig heeft. 

Modern appartement met zorg op maat
Het appartement is van alle gemakken voorzien. U heeft een  eigen 
 keukenunit, toilet en doucheruimte. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik 
 maken van alle faciliteiten van ons woonzorgcentrum, zoals het  
restaurant, en deelnemen aan welzijnsactiviteiten. Savant Alphonsus Helmond 

Savant de Ameide Helmond 
Savant de Lisse Asten 

Savant Hof van Bethanië Mierlo
Savant Sonnehove Someren

Onze woonzorgcentra met eerstelijns verblijf:
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Ons 
complete
aanbod

Zorg in onze woonzorgcentra

Zorg thuis Ondersteunende diensten

Huishoudelijke ondersteuning
Een helpende hand 
in uw huishouden

Verzorging en verpleging
De beste zorg thuis, 

persoonlijk en vakkundig

Eerstelijns 
verblijf

Aansterken in een 
fi jne omgeving

Wonen met 
zorg en service

Zelfstandig wonen met 
zorg in de nabijheid

Wonen met 
verpleegzorg

Vertrouwd wonen met 
passende zorg

Hulpmiddelen
Handige medische hulp-

middelen snel in huis

Zorgtechnologie
Technologie om uw zelf-

redzaamheid te vergroten

Personenalarmering
Vertrouwde hulp 

dichtbij

Gemaksdiensten
Een uitgebreid aanbod 
van diensten aan huis

Maaltijden
Smaakvolle maaltijden 
bij Savant Zorg of thuis

Welzijns- en 
dagactiviteiten

Waar ontmoeten 
centraal staat

Gespecialiseerde zorgverleners
Hulp en therapie bij 
chronische ziekten

Thuisbegeleiding
Ondersteuning om weer grip 

op uw leven te krijgen
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Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo
Geldrop

Deurne

Asten

Someren

Laarbeek

Boekel

Veghel

Son

Veldhoven

Heeze

Gemert

Bakel

Ons werkgebied

Asten
Asten, Heusden en Ommel

Deurne
Deurne, Liessel, Vlierden, 
 Neerkant en Helenaveen

Geldrop-Mierlo
Geldrop en Mierlo

Gemert-Bakel
Gemert, Bakel, Elsendorp, 
 Handel, Milheeze, De Mortel 
en De Rips

Helmond
Helmond Binnenstad, 
 Helmond-Noord, 
 Helmond-Oost,
Helmond-West, Stiphout, 
 Brandevoort, ’t Hout, Warande,
Dierdonk en Rijpelberg

Laarbeek
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
 Lieshout en Mariahout

Nuenen
Nuenen, Nederwetten en 
 Gerwen

Someren
Someren-dorp, Someren-Eind, 
Someren-Heide en Lierop 

U vindt Savant Zorg in onderstaande 
gemeenten en dorpskernen in de regio 
Zuidoost-Brabant.

Bekijk onze woonzorgcentra >

Wonen met verpleegzorg

p. 16
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Wonen met verpleegzorg

Onze woonzorgcentra

Savant Sonnehove
Sonnehove 1
5711 HA Someren

Savant de Lisse
Deken Meijerstraat 1
5721 BZ Asten

Savant Hof van Bethanië
Heer van Scherpenzeelweg 9
5731 EG Mierlo

Savant de Eeuwsels
Nieuwveld 85
5702 HW Helmond

Savant Alphonsus
Hoofdstraat 176
5706 AP Helmond

Savant Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond

Savant van Lenthof
Van Lenthof 2
5671 ET Nuenen
Geen restaurant aanwezig

Savant de Ameide
Ameidepark 8
5701 ZZ Helmond
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Wilt u meer informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 

Heeft u een acute zorgvraag? 
Dan kunt u 24 uur per dag met ons in contact komen 
via 0492 572 000.

Savant Zorg luistert V
.2

2.
0

8
Postadres 
Postbus 222 
5700 AE Helmond

www.savant-zorg.nl
Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo

Geldrop

Deurne

Asten

Someren

Laarbeek

Boekel
Veghel

Son

Veldhoven

Heeze

Gemert

Bakel

Volg ons op social media
facebook.com/SavantZorg.nl
linkedin.com/SavantZorg


