
‘OPEN DEUREN’ IN ZORGCENTRUM AVE MARIA
Van gesloten afdeling naar veilige leefcirkels voor bewoners

Bovenaan de Slingerberg in Geulle staat zorgcentrum Ave Maria, een 

modern zorgcentrum met een brede dienstverlenende functie voor 

de omgeving. De binding met de gemeenschap is groot: er worden 

geregeld diverse activiteiten met en door lokale verenigingen 

georganiseerd, waardoor Ave Maria waardig onderdeel is van de 

‘Geulse maatschappij’. Dat wordt nog versterkt door de diensten voor 

thuiswonenden, zoals maaltijdvoorziening en diverse activiteiten.

Binnen Ave Maria staat de client centraal 
en daar hoort het behoud van eigen regie en 
zoveel mogelijk bewegingsvrijheid bij. Daarom 
zijn de gesloten afdelingen verdwenen en 
wordt er een ‘opendeurenbeleid’ gehanteerd. 
Dat gebeurt veilig, omdat zogenaamde 
leefcirkels per bewoner op maat zijn 
vastgesteld en in een pols- of halszender zijn 
opgeslagen. Deze leefcirkels geven aan van 
welke ruimtes betreffende bewoner veilig 
gebruik kan maken. Deuren zijn in principe 
open voor iedereen die daar op een veilige 
manier gebruik van kan maken, en de sensor 
geeft een signaal af bij het zorgteam wanneer 
een bewoner over de grens van zijn/haar 
leefcirkel heen gaat. De bewoner kan dan 
veilig terug begeleid worden. 
Kortom: meer veilige vrijheid, met dank aan 
een mooi stukje zorgtechnologie.

Voor enkele bewoners is de leefcirkel zodanig, 
dat het maken van een ommetje buiten het 
zorgcentrum tot de mogelijkheden behoort. 
Het kan zijn dat u in de omgeving van het 
zorgcentrum bewoners tegenkomt. U mag er 
vanuit gaan dat deze bewoner(s) ‘in beeld’ 
is/zijn bij Ave Maria en worden gemonitord 
vanuit het zorgcentrum. 

Mocht er een situatie ontstaan, waarbij u 
vragen of zorgen heeft, neemt u dan gerust 
contact met ons op via: T 043 364 1010. 
Ook algemene vragen over het opendeuren-
beleid beantwoorden wij uiteraard graag.

Zorgcentrum Ave Maria is onderdeel van Cicero 
Zorggroep, een toonaangevende en vernieuwende 
zorgverlener voor ouderen in Zuid-Limburg. Met 14 
locaties en een breed aanbod aan zorgdiensten thuis kan 
Cicero Zorggroep u en uw mantelzorgers op veel gebieden 
ondersteunen en van dienst zijn. 

Heeft u een vraag over Cicero Zorggroep in het algemeen? 
Bel dan met Cicero Zorgservice: 0900 500 9 500. 

Veilige vrijheid


