
Verpleegunit 

De Hulsen
Contactgegevens 

Verpleegunit De Hulsen
Dukenburgseweg 15, 
6534 AD te Nijmegen.
Telefoon: 
06 53 33 11 86, 
06 13 67 90 57 of 
(0487) 50 96 66

Zorgbemiddelaar 
(binnen kantoortijden)
Email: 
klantenservice@zmw.nl 
Telefoon: 
(0487) 59 96 66

Dienstdoende verpleegkundige 
voor spoedzaken 
(buiten kantoortijden)
Telefoon:   
06 10 60 50 40

“Bijna alle foto’s in deze folder zijn gemaakt door de 
cliënten van de verpleegunit. Zij hebben een fotografie-
cursus gevolgd waarbij ze geleerd hebben met meer 
aandacht naar hun omgeving te kijken. Zelf zijn ze 
best trots op de foto’s die ze maken, en terecht! De 
meesten hadden namelijk geen enkele ervaring. Toch 
maar even mooi gedaan!”

Begeleider dagbesteding De Hulsen

onderdeel van zorggroep Maas & Waal



Voor wie?

Onze zorg- en dienstverlening is 24/7 
in bedrijf. Dat maakt De Hulsen een 
betrouwbaar adres voor mensen die 
dak- en thuisloos zijn en bijvoorbeeld:
•	 tijdelijk opvang nodig hebben in
 verband met observatie, diagnostiek 
en behandeling;
•	 multiple chronische gezondheids-
problemen hebben waarbij langdurige 
verpleging en behandeling nodig is;   
•	 een CVA hebben doorgemaakt 
en behoefte hebben aan reactivering;
•	 na een operatie moeten 
herstellen;
•	 dement zijn en een permanente 
beschermde woon- en leefomgeving 
nodig hebben (ernstige dementie is 
uitgesloten omdat de verpleegunit 
geen Bopz-unit is);
•	 het ziektebeeld Korsakov hebben 
en permanente begeleiding nodig 
hebben (ernstige Korsakov is uitge-
sloten omdat de verpleegunit geen 
Bopz-unit is).
•	 een combinatie van somatische 
en psychische of verslavings-
problematiek hebben.

Ook is De Hulsen ingesteld op acute 
opvang. Bijvoorbeeld wanneer een 
cliënt gevallen is en wondzorg nodig 
heeft of gemobiliseerd moet worden, 
een longontsteking heeft, ernstig ziek is 
of instellen op insuline nodig is. De Hul-
sen beschikt over 25 opnameplaatsen.

Ons streven

Binnen De Hulsen:
•	 creëren wij omstandigheden 
waarin dak- en thuisloze mensen 
kortdurend of langdurig verzorging, 
verpleging, intensieve begeleiding en 
multidisciplinaire behandeling kunnen 
krijgen;
•	 gaan wij op een creatieve en 
innovatieve manier om met de diver-
siteit aan problemen door voor deze 
doelgroep een arrangement van zorg 
en welzijn op maat samen te stellen;
•	 bieden wij een ‘thuis’ door 
samen met cliënten structuur aan te 
brengen in hun dagelijkse bezig-
heden, die past bij de wensen, 
behoeften en levensstijl van cliënten 
en vooral ondersteunend is bij het 
vergroten van de maatschappelijke en 
sociale zelfredzaamheid;

•	 heeft dagbesteding (individueel 
of in groepsverband) tot doel een ge-
meenschap te vormen waarin cliënten 
elkaar leren kennen, samenwerken 
en het gevoel hebben ertoe te doen. 
Immers, zingeving leidt tot zin krijgen.

Enthousiast en kundig

Om de nevenstaande doelstellingen te 
realiseren werken wij in De Hulsen met 
een enthousiast en deskundig team 
medewerkers; stuk voor stuk mensen 
die gemotiveerd zijn om met deze 
speciale doelgroep te werken. Binnen 
dat team zijn alle disciplines verte-
genwoordigd waar cliënten – conform 
onze doelstelling – baat bij zouden 
kunnen hebben, zoals verzorging, 
verpleging, welzijn, dagbesteding, 
fysiotherapie, ergotherapie en logope-
die. Ook maken een specialist Oude-
rengeneeskunde, een psycholoog en 
een maatschappelijk werker deel uit 
van het team.
Elke cliënt krijgt een persoonlijk bege-
leider toegewezen die zich bezighoudt 
met de coördinatie van zorg. Dat zorgt 
voor korte lijnen en heldere commu-
nicatie, wat de relatie met deze toch 
bijzondere groep cliënten ten goede 
komt. 

Dit zijn wij
Aan de rand van Nijmegen is De Hulsen gelegen. De Hulsen is een verpleegunit 
voor dak- en thuisloze mensen die naast verwaarlozing, huisuitzetting, psychi-
atrische problemen en/of verslavingsproblematiek ook kampen met (ernstige) 
lichamelijke problemen en ziekten. Het is die combinatie die zorg en ondersteu-
ning in reguliere opvangmogelijkheden ongeschikt maakt. De Hulsen is onder-
deel van zorggroep Maas & Waal en gevestigd op het terrein van Iriszorg. 

AANVrAAg EN 
CIZ-INDICAtIE

Cliënten die tijdelijk dan wel 
langdurig gebruik willen maken 
van de zorg- en dienstverlening 
van De Hulsen, hebben een CIZ- 
indicatie nodig. Een uitzondering 
vormen de spoedopnames waarbij 
veertien dagen zorg en behande-
ling mogelijk is zonder indicatie.
Heeft u vragen over de (opname)-
mogelijkheden van De Hulsen of 
heeft u hulp nodig bij het aanvra-
gen van de CIZ-indicatie, neemt u 
dan contact op met onze zorgbe-
middelaars (tijdens kantooruren). 
Voor spoedeisende zaken kunt u 
ook buiten kantoortijden terecht 
bij De Hulsen. In die gevallen is 
er altijd een verpleegkundige of 
specialist ouderengeneeskunde 
bereikbaar.
De contactgegevens vindt u op de 
achterzijde van de folder. 

“We proberen mensen zoveel mogelijk in hun kracht te 
zetten en zowel te kijken naar wat ze nog kunnen, als 
naar waar ze hulp bij nodig hebben. De juiste mix bie-
den, daar krijgen wij energie van.”

Begeleider dagbesteding De Hulsen

“Ik woon hier 2,5 jaar.  Dat is niet altijd makkelijk, maar gelukkig 
heb ik mijn eigen kamer. Met mijn kameraad Jan zit ik in de kook-
club en maken we zelf gezamenlijk ons eten. Dat is soms gezellig. 
En ook leuk en lekker. Dan denk je effe niet aan alle ellende. ” 

Cliënt De Hulsen


