
Waar muziek en eigen ritme  
je leven kleurt



Muziek voor meer houvast
Wij geven passende zorg en maken het leven in het Amadeushuis 

voor iedereen zo aangenaam mogelijk. Muziek speelt daarbij een 

belangrijke rol, maar voert nooit de boventoon. Wist u dat muziek 

activeert, verbindt en kan helpen om gevoelens te plaatsen en pijn 

en angst kan verminderen? Bovendien hebben melodieën de kracht 

om mensen te raken en geven houvast. En dat gunnen wij u ook.  

Dat is de reden dat we kozen voor de naam Amadeushuis.

Zorg en ondersteuning

Respectvolle zorg
Ouderen met dementie worstelen vaak  

met gevoelens van onveiligheid en controle-

verlies. Tegelijkertijd is de wil om zelfstandig 

te zijn, diepgeworteld. Wij begrijpen de aard 

van geheugenproblematiek en stemmen 

onze zorg en aandacht daarop af. Respect 

en gelijkwaardigheid zijn daarbij onze  

belangrijkste pijlers. 

Medewerkers
Persoonlijke begeleiding en passende zorg 

zijn bij het Amadeushuis altijd dichtbij,  

24 uur per dag én tijdens alle fasen van 

dementie. Naast zorgmedewerkers zijn er 

ook andere professionals aanwezig. U kunt 

bij alle medewerkers terecht voor een 

luisterend oor, zij ontvangen uw bezoek en 

zorgen ervoor dat het u aan niets  

ontbreekt. Zo komt er ruimte voor zorg  

met compassie, zorg met de  juiste snaar.

Normaal
Het Amadeushuis is een woonomgeving  

met ondersteuning voor ouderen met  

dementie. In het Amadeushuis kunt u uw  

leven voortzetten, zoveel mogelijk op uw  

eigen manier. U heeft een eigen studio. 

En familie, vrienden en kinderen zijn altijd  

welkom. Hoe u uw leven wilt invullen, staat 

voor ons centraal. Het Amadeushuis is veel 

meer dan een fijne plek om te wonen.  

Het is een fijn thuis.

Vrij
Bij het Amadeushuis kiest u uw eigen weg. 

Heeft u zin in een wandeling of wilt u  

ontspannen in de woonkamer. Aan u  

de keuze! Wij helpen u om – binnen uw  

mogelijkheden – wensen en dromen  

waar te maken.

Leven
De gemoedelijke woonkamer en sfeervolle 

keuken zijn in de eerste plaats bestemd voor 

de bewoners van het Amadeushuis. Maar  

deze ruimten lenen zich ook uitstekend  

om mensen uit de buurt te betrekken bij  

gezamenlijke activiteiten. En komt u dan  

terug van een ommetje, dan hoort u misschien  

vrolijke stemmen of huiselijke kookgeluiden 

door de ramen. Of muziek, dat is niet voor 

niets een centraal thema in het Amadeushuis. 

Dit alles maakt het Amadeushuis een luisterrijke 

omgeving vol levenslust en onderdeel van  

de wijk, dorp of stad.

Amadeushuis

Wat eerst vertrouwd en zelfsprekend was, biedt mensen met dementie steeds minder 
houvast. Alsof muziektonen niet meer op elkaar aansluiten. Dat heeft impact. Maar het 
is niet allesbepalend. Het Amadeushuis helpt om het maximale uit uw leven te halen, 
met oog voor vrijheid, eigen ideeën en initiatieven. Leven en passende zorg. 



Fijn
Het Amadeushuis is een kleinschalig concept voor wonen en zorg.  

Amadeushuizen bevinden zich op plaatsen waar het fijn wonen is.  

Per Amadeushuis zijn er maximaal 34 studio’s. Deze verschillen van 

omvang, variërend van 30 tot 60 m2 groot. Iedere woning heeft een 

eigen badkamer en toilet. U kunt uw studio zelf inrichten met uw  

eigen meubels. 

Eigen
In het Amadeushuis kunt u samen met uw partner wonen.  

De sfeer is gezellig en informeel. We besteden veel aandacht  

aan bewegen en lekker gezond eten. Bewoners ontmoeten 

elkaar in de gezellige woonkamer, open keuken of op  

het terras. Hier wordt met elkaar geleefd, gekookt,  

een spelletje gedaan of bijvoorbeeld de was gevouwen.  

Meehelpen stimuleren we en vinden wij normaal.

Muziek voor extra beleving
De nadruk bij het Amadeushuis ligt op uw eigen leven 

voortzetten, begeleiding en zorg. Een muziekthema 

voegt zinvolle akkoorden toe. Niet opdringerig en  

rekening houdend met voorkeuren. Denk bijvoorbeeld 

aan de inrichting of een activiteit zoals een  

koffieconcert aan huis. 

Huis
Anders dan in een klassieke verpleeg huissetting  

woont u in het Amadeushuis niet in een 

aparte woongroep of vaste afdeling. U 

kunt binnen het Amadeushuis gaan en 

staan waar u wilt, ook buiten in  

de tuin. Alledaags genieten met een 

thuisgevoel, dat is ons uitgangspunt.  

En dat werkt positief door in beleving en 

gedrag, van iedereen in huis. Onbezorgd, 

met (zorg)professionals in de buurt die 

geïnteresseerd zijn in wat uw leven  

waardevol maakt. Rekening houdend  

met uw beperkingen.

Amadeushuis  
in alle toonaarden



Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis: “Als bewoner van 

het Amadeushuis staat uw geluk voorop. Wij kijken naar wat u graag 

doet en stimuleren u daarin. Nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen? 

Wij staan alle bewoners bij tijdens hun eigen ontdekkingstocht. 

Muziek is op creatieve manieren terug te vinden. Wij hechten ook 

veel waarde aan buitenruimte, een plezierige woonkeuken en 

moderne voorzieningen. Ons Amadeushuis biedt een warme en 

geborgen omgeving. Woont u in een Amadeushuis? Dan hoeft u 

niet meer te verhuizen. Bij ons voelt het als thuis.”

Muziek voor een aangenamer leven
Muziek is een krachtig fenomeen. Het is één  

van de laatste dingen die het brein loslaat. 

Voorkeursmuziek kan bijzondere herinneringen 

opwekken en helpt om lekker te ontspannen. 

We leren steeds meer over hoe muziek het 

leven van ouderen kan veraangenamen. Zelfs 

in een vergevorderd stadium van dementie.  

Mogelijkheden lijken oneindig.

Hoe klinkt  
Amadeushuis?

Wat u nog meer wilt weten 

Waarom muziek?

Lees meer over Fundis op de achterpagina van deze brochure.

Waar bevindt het Amadeushuis zich?  
Hoe meld ik mij aan?
Kijk voor een Amadeushuis bij u in de buurt  

op www.amadeushuis.nl. Via de website 

kunt u zich ook aanmelden.

Heb ik een indicatie nodig? 
Het Amadeushuis is bedoeld voor ouderen 

met geheugenproblematiek, zoals dementie. 

Voor wonen in het Amadeushuis is een 

zorgindicatie ZZP 4, 5 of 7 nodig van het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Natuurlijk 

helpen wij u graag met de aanvraag bij het CIZ. 

Binnen de Wlz is een eigen bijdrage verplicht, 

deze is inkomensafhankelijk en wordt berekend 

door het CAK. Op cak.nl kunt u uw eigen 

bijdrage berekenen. 

Zou u graag meer horen?
Neem contact met ons op via: 

E-mail: info@amadeushuis.nl

Wat zijn de kosten en  
eventuele vergoedingen?
•  De verpleging, verzorging, begeleiding en 

hulp bij het huishouden worden vergoed  

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de 

vorm van een volledig pakket thuis (vpt).  

Dit is afhankelijk van de locatie. De zorg- 

kosten bij een VPT worden vergoed via  

het CAK. U betaalt een inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage van € 168 tot maximaal  

€ 880 per maand.

•  Woon- en servicekosten zijn voor eigen  

rekening en kunnen verschillen per locatie 

en per studio. We gaan graag met u in  

gesprek om te kijken wat het beste bij  

u past.

http://cak.nl


Amadeushuis in 1 refrein
Uw eigen woonomgeving. Open én geborgen. 

Zorg en begeleiding altijd dichtbij.  

Houd vast aan uw vertrouwde gewoontes. 

Aan de warmte van familie en vrienden. 

Laat ons helpen met de maaltijd, met 

bewegen en meer. Vind aansluiting. 

En rust.

Fundis
Amadeushuis is onderdeel van Fundis.  

Een netwerkorganisatie waar diensten  

geleverd worden aan kwetsbare  

ouderen en chronisch zieken.

Voor info zie www.fundis.nl

http://www.fundis.nl

