Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt!

Informatie voor de toekomstige cliënt
verpleegafdeling Buitensluis
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1. De organisatie
Directie en Managementteam
Mevr. T. van Os		
Mevr. J. van Rijn		
Mevr. M. Prooij		
Dhr. A. Hahn 		
Mevr. S. Bouman

Directeur
Hoofd backoffice
Zorgmanager/ hoofd frontoffice
Coördinator kwaliteit & automatisering
Projectleider zorgontwikkeling

Verpleeghuisafdeling
Dhr. H. Huijzer		
Mevr. C. Doesburg

Coördinator dagelijkse zorg
Activiteitenbegeleider

Voedingsdienst
Dhr. B. Hooghwerff

Hoofd voedingsdienst

Technische dienst
Dhr. R. van Gameren

Teamleider technische dienst

2. Inleiding
Sinds 1 januari 2003 is het Christelijk woon-, zorg- en dienstencentrum de
Buitensluis te Numansdorp onderdeel van stichting Alerimus, samen met
het algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum de Open Waard te OudBeijerland. Sinds 1 januari 2005 is op locatie de Buitensluis een
verpleeghuisafdeling gevestigd.
Alerimus zorgt voor de dagelijkse zorg- en dienstverlening
evenals de huisvesting van de cliënten.
Aan de verpleegafdeling is een specialist
ouderengeneeskunde (SOG) verbonden. Om
een goede kwaliteit van de medische- en
paramedische (be)handelingen te waarborgen
wordt gebruik gemaakt van de diensten
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van Zorgwaard. Dit geldt ook voor de
medische achterwacht functie.

levensovertuiging, de geaardheid etc. van al onze cliënten staat
voorop. Mochten er na het lezen van dit informatieboekje
nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de zorgmanager of de coördinator dagelijkse zorg.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid
over de verpleegafdeling berust bij de
algemeen directeur van Alerimus.
De Raad van Toezicht van Alerimus is belast met het
toezichthouden op het gevoerde beleid.

3. Zorgovereenkomst en bijlagen
Voordat uw familielid verhuist naar de verpleeghuisafdeling van woon, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis heeft u van ons
een zorgleveringsovereenkomst ontvangen, die u getekend aan ons heeft
teruggestuurd.
Bij deze zorgovereenkomst heeft u tevens het huisreglement aangetroffen,
evenals een brief van de administratie betreffende de kosten voor
verzekeringen, kabel-tv e.d. met de hiervoor geldende incasso machtiging.
In verband met de wet persoonsbescherming (WPB) verwijzen wij u naar
artikel 11 van de zorgleveringsovereenkomst. Op deze wijze garanderen wij
het recht op privacy en het verlenen van goede zorg gedurende uw verblijf.

4. Welkom op de verpleeghuisafdeling in locatie de
Buitensluis
Zodra uw familielid intrek heeft genomen in zijn/haar appartement op
de verpleeghuis- afdeling, is het handig om te weten wat hem/ haar zoal
te wachten staat. Het boekje dat voor u ligt, helpt u op weg en tracht
u zo volledig mogelijk te informeren over het wel en wee binnen onze
verpleeghuisafdeling van ons verzorgingshuis. Diverse zaken komen aan de
orde, opdat u uw familielid uitgebreid kunt voorbereiden op zijn/haar verblijf.
Wij hanteren een zorgvisie vanuit een Protestants-Christelijke overtuiging,
waarbij het beleid is gericht op het bewaren van de zelfstandigheid.
Met andere woorden: het respect voor de eigen mening, de
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Wij wensen uw familielid een prettig verblijf op de
verpleeghuisafdeling, locatie de Buitensluis.
Namens Alerimus locatie de Buitensluis,
T. van Os		
Directeur

5. Voorzieningen verpleeghuisafdeling
Er zijn 25 eenpersoonsappartementen gesitueerd, de badkamers worden
gedeeld door twee appartementen. Op de afdeling bevinden zich twee
huiskamers, waar de cliënten gezamenlijk de maaltijd gebruiken, thee en
koffie drinken. Tevens worden er activiteiten georganiseerd.
Cliënten kunnen tegen kostendekkende vergoeding via het service systeem
aanvullende service diensten bekomen.
De toegangsdeur tot onze verpleeghuisafdeling kan worden geopend via een
druk op de daarvoor bestemde knop en bij het verlaten dient een code te
worden ingetoetst.

6. Waaruit bestaat verzorging op de verpleeghuisafdeling van
locatie de Buitensluis
Wij hebben er alle begrip voor, dat het geen gemakkelijk besluit is voor uw
familielid om zijn/haar vertrouwde omgeving te verlaten en te gaan wonen
op de verpleeghuisafdeling van de Buitensluis.
Door onze ervaring weten wij, dat na een periode van gewenning, u tot
de conclusie zult komen dat wonen op de verpleeghuisafdeling van de
Buitensluis heel plezierig is.
Voordelen zijn:
• 24 uur per dag een beroep kunnen doen op de verzorgenden
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• de mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten
• deel kunnen nemen aan diverse activiteiten
Nadat wij uw familielid een appartement hebben kunnen toewijzen, nodigen
wij u uit ons een bezoek te brengen. U kunt samen met uw familielid het
appartement bezichtigen, zodat u een indruk krijgt van de woonruimte en
de mogelijkheid hebt deze met een aantal van de eigen meubelen van uw
familielid in te richten.
Omdat wij graag de tijd nemen om u te begeleiden en voor te bereiden
op het verblijf van uw familielid, willen wij de “inhuizing” realiseren in een
werkweek, van maandag t/m donderdag.
In de woning is een oproepalarmeringssysteem aanwezig. Over het gebruik
hiervan wordt u tijdens de “inhuizing” nader geïnformeerd.
Ons beleid is erop gericht, de zelfstandigheid van de cliënt zo lang mogelijk
te waarborgen. Wij hanteren hiervoor de zogenaamde: “zorg-op-maat”
methodiek.
Indien u iets wilt vragen aan één van onze medewerkenden, dan kunt u hen
herkennen aan de badge (naamplaatje) en de gekleurde hes die zij dragen.

locatie de Buitensluis
Indien u dit wenst kunt u gebruikmaken van een rondleiding door onze
verpleeghuisafdeling en kennismaken met de diensthoofden van de
verschillende disciplines.

10. Waar kunt u met uw vragen en klachten terecht?
Met uw vragen en klachten betreffende zaken van huishoudelijke aard,
voeding en technische aard kunt u zich wenden tot het hoofd frontoffice.
Bij het hoofd algemeen backoffice kunt u terecht voor vragen en klachten van
financiële en administratieve aard en over de receptie.
Wat betreft vragen en klachten over de zorgverlening kan de coördinator
dagelijkse zorg en / of de zorgmanager worden benaderd.
Indien u bij klachten niet tot een oplossing kunt komen met hierboven
genoemde verantwoordelijken bestaat de mogelijkheid om uw klacht aan de
klachten-commissie voor te leggen. Bij de zorgovereenkomst wordt u hierover
geïnformeerd via een folder.

11. Medische en Paramedische diensten

7. Cliëntdossier / zorgleefplan

• De verpleeghuisarts komt tweemaal per week op dinsdag en donderdag

In overleg met u zal voor uw familielid samen met de coördinator dagelijkse
zorg een cliëntdossier worden opgesteld. Dit cliëntdossier is erop gericht de
zorg te verlenen, die voor uw familielid wenselijk of noodzakelijk is.

• De fysiotherapeut komt tweemaal per week op dinsdag en vrijdag.
• De logopediste, de diëtiste en de ergotherapeut komen indien nodig.
• De psycholoog komt om de twee weken of eerder indien nodig.

Het zorgleefplan is onderdeel van het cliëntdossier. U als zaakwaarnemer kan
te allen tijde dit cliëntdossier inzien.

12. De Salon

8. Coördinatoren dagelijkse zorg
Tijdens het verblijf van uw familielid kunt u met al uw
vragen terecht bij de coördinatoren dagelijkse zorg.
Zij zijn verantwoordelijk voor het gehele welzijn en
welbevinden van uw familielid.

9. Rondleiding door de
verpleeghuisafdeling van

en indien nodig.

Op de eerste verdieping is er een salon. Iedere donderdag en
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, kunt uw familielid volgens
afspraak terecht bij de kapster. De pedicure is op maandag en
woensdag aanwezig.
De schoonheidsspecialiste is op afspraak eenmaal per maand
op dinsdag aanwezig.

13. De warme maaltijd
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Wanneer uw familielid in een appartement op de
verpleeghuisafdeling van locatie de Buitensluis woont,
wordt voor hem/haar de warme maaltijd verzorgd. De
maaltijden worden in de beide huiskamers geserveerd.
De maaltijden zijn samengesteld uit een aantal
componenten (keuze uit verschillende soorten soep, aardappelen, groenten,
vlees en desserts) welke staan vermeld op de menukaarten. De menukaarten
worden eenmaal per week samen met de verzorgende van de huiskamer naar
wens ingevuld.
Wilt u tijdens uw bezoek, samen met uw familielid, de maaltijd gebruiken,
dan is dit tegen betaling mogelijk. De warme maaltijd wordt dan geserveerd
in het appartement van uw familielid of indien u dit wilt in het restaurant van
het verzorgingshuis.
Wij verzoeken u, vanwege organisatorische redenen, dit ‘s morgens voor
10.00 uur aan de dienstdoende receptioniste door te geven.

14. De Broodmaaltijd
De broodmaaltijden zijn een onderdeel van het gehele verzorgingspakket.
Deze maaltijden worden ‘s morgens en ‘s avonds in de huiskamers
geserveerd.

15. Het Servicesysteem
De Buitensluis kent het zogenaamde service-systeem; wat wil zeggen dat de
mogelijkheid bestaat, om aan te geven of naast het reguliere zorgpakket, van
aanvullende faciliteiten gebruik wordt gemaakt. Tegen een kostendekkende
vergoeding kunt u op deze wijze voor uw familielid extra diensten regelen.

16. De huiskamers
In de beide huiskamers kunt uw familielid samen met de andere cliënten
zowel ‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds
een kopje koffie of thee gebruiken.
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Uiteraard serveren wij u, tijdens uw bezoek, ook graag een kopje koffie of
thee. U kunt ook voor u zelf bij de koffietafel inschenken. Indien u met velen
tegelijk op bezoek komt, dan hebben wij graag dat u gebruik maakt van het
appartement van uw familielid.

17. Recreatie- en ontspanningsactiviteiten
In onze twee huiskamers worden door onze activiteitenbegeleider diverse
activiteiten (o.a. zingen, spelletjes e.d.) aangeboden waaraan uw familielid
kan deelnemen. Dit is overigens geheel vrijblijvend en u kunt in overleg met
uw familielid besluiten of hij/zij hieraan wel of niet deelneemt.

18. Geestelijk verzorger
Aan ons zorgcentrum is een pastoraal medewerker verbonden. Op
dinsdagmiddag is hij aanwezig om uw familielid, indien hij/zij dit wenst,
persoonlijk te bezoeken.
Eenmaal per 14 dagen is er een kerkdienst met nadruk op het gezamenlijk
zingen van liederen. Dit gebeurt onder de leiding van de pastoraal
medewerker.

19. Huishoudelijke dienst
De huishoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door de facilitaire
dienst, sector huishouding. Mocht u eventueel op- of aanmerkingen hebben
over het schoonhouden van uw appartement, dan kunt u dit melden aan de
coördinator dagelijkse zorg.

20. Linnenkamer: wasserij linnengoed,
onder- en bovenkleding
Om vermissing van uw linnengoed, boven- en
onderkleding te voorkomen, kunt u deze een
week voordat uw familielid intrek neemt in zijn/
haar appartement aan bieden bij de
linnenkamer.
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De medewerkende voorziet al de kleding en linnengoed
van uw familielid van een wasmerk. De kosten van de
merkjes worden in rekening gebracht.
Beddengoed, handdoeken en washandjes worden verstrekt
door de Buitensluis. U mag echter ook gebruik blijven
maken van uw eigen linnengoed.
Wollen kleding en kleding die chemisch moet worden gereinigd, kunnen wij
niet voor uw familielid behandelen. De kosten van het stomen van kleding
van uw familielid, zijn voor eigen rekening.
Het wassen van boven- en onderkleding kan door Alerimus worden verzorgd.
De kosten hiervan staan vermeld op Bijlage I Aanvullende zorgarrangementen
en diensten Verpleegafdeling.

21. De receptie
De receptie bevindt zich na de ingang, in de hal links op de begane grond. De
openingstijden van de receptie zijn: maandag t/m vrijdag 08.30 uur tot 17.00
uur
Bij de receptie kunt u o.a. terecht voor:
• informatie
• post afgeven
• afspraak maken voor de kapper / pedicure
• kopen van wenskaarten
• reserveren personenbus (ook voor rolstoelvervoer)

22. Technische dienst
Er is in ons huis een technische dienst aanwezig. Reparaties in het
appartement van uw familielid kunt u opgeven bij de receptioniste.
Daar er allerlei leidingen door de muren lopen, is het niet
toegestaan zonder overleg te boren. Het ophangen van
schilderijen e.d. wordt door de technische dienst uitgevoerd.
Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met de medewerker van de technische dienst.
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23. De inventaris
Er zijn een aantal zaken die al in het appartement
aanwezig zijn zoals:
• bed en matras
• linnenkast
• nachtkastje
• kapstok
• gordijnen en vitrage
• vloerbedekking (marmoleum)
• verlichting
Dit kan aangevuld worden met een tafel en stoel zodat er
sprake is van een eenvoudige standaardinrichting zoals
verwoord in de AWBZ.
U kunt er ook voor kiezen uw eigen meubels, accessoires
mee te nemen of een deel van de inrichting (stoffering en inventaris) zelf te
verzorgen.
Wij raden u aan om niet te veel meubelen en spullen in het appartement te
plaatsen.
Kosten die u maakt voor aanpassing van de stoffering en inventaris zijn geheel
voor eigen rekening. Ook het in de originele staat terugbrengen van een
appartement zijn dan voor uw rekening.

24. Verzorging wanneer uw familielid het bed moet houden
Op het moment dat uw familielid op bed verzorgd moet worden kan het
wenselijk zijn om de inrichting van het appartement in enige mate te
veranderen om werkruimte te creëren voor onze verzorgenden of om het
gebruik van een tillift mogelijk te maken.
Indien hier sprake van is zal dit met u worden besproken.

25. Voor eigen rekening

Alle zaken die buiten de verzorgingsprijs vallen zijn:
• Verzekering van waardevolle eigendommen. U dient zelf zorg te dragen
voor het verzekeren van de waardevolle eigendommen, zoals
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gehoorappa-raten, brillen, protheses, sierraden, schilderijen etc. van uw
familielid.
Alerimus is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van deze
eigendommen.

• Basisziektekostenverzekering + eventueel
•
•
•
•
•
•
•

aanvullende verzekeringen.
Bijdrage aan collectieve Wettelijke Aansprakelijk-heidsverzekering en
brand- en inbraakverzekering. Wanneer u de collectieve verzekeringen van
Alerimus te laag vindt kunt u uw familielid uiteraard bij verzekeren.
Premie van eventuele andere verzekeringen, die u zelf heeft afgesloten
(bijvoorbeeld een begrafenispolis)
Kerktelefoon
Chemisch reinigen van kleding en reparatie van schoeisel
De kosten voor de kapper en/of pedicure
Collectieve kabel TV aansluiting
Andere persoonlijke uitgaven

26. Financiële aangelegenheden
In het beheer van financiële aangelegenheden van uw familielid dient uzelf
voorzien. U dient hiervoor gemachtigd te worden.
U kunt geen medewerkende of vrijwillig medewerkende van de Buitensluis
machtigen om geldzaken van uw familielid te beheren.

27. Ontruiming appartement
Wanneer het appartement moet worden ontruimd, door verhuizing of
overlijden, zijn de te maken kosten voor u als nabestaanden.
Deze kosten betreffen alles wat u aanbiedt aan de RAD (regionale afvaldienst
te Westmaas) bijvoorbeeld meubilair. Deze zaken
mogen niet in de containers van de Buitensluis
worden gedeponeerd.
In verband met de wachtlijst dient de ontruiming
van het appartement binnen zeven dagen plaats
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te vinden. Indien dit een te krappe periode mocht blijken te
zijn om het appartement te ontruimen dan kunt u in overleg
verlenging krijgen van de periode. Hiervoor zijn de kosten €
80,00 per dag.

28. Verzekeringen
Als uw familielid in de Buitensluis gaat wonen kunt u gebruik
maken van de volgende voordelige collectieve verzekeringen:
• Brand- en inbraakverzekering tot een
bedrag van € 7.500,00. (Indien u uw
familielid extra wilt verzekeren, dient u
hiervoor zelf te zorgen)
• Collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
Als mocht blijken dat uw familielid, door deze collectieve verzekeringen,
dubbel is verzekerd, dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen
verzekeringsagent of maatschappij om de lopende verzekering te beëindigen.
Uw familielid krijgt immers geen hogere uitbetaling voor schade als hij/zij
dubbel is verzekerd.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met de administratie.

29. Overige zaken
Ieder appartement heeft een kabelaansluiting voor radio en televisie. De
kosten van de kabel zijn voor eigen rekening. Ook aansluiting op het openbare
telefoonnet is mogelijk. Wilt u gebruik maken van het telefoonnet, dan kunt
u een aanvraag indienen bij KPN Telecom. De telefoonkosten zijn voor eigen
rekening.

30. Raad van Toezicht
De belangen van cliënten worden indirect ook behartigd door de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht oefent controle uit op het door de algemeen
bestuurder gevoerde beleid.
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31. Diverse commissies

kwaliteitssystemen gecertificeerd. De invoering, de
bewaking en de borging van het kwaliteitssysteem,
worden uitgevoerd door de sector kwaliteitsbeheer.

Cliëntenraad

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten en één externe
begeleider, eenmaal per maand komt de raad bij elkaar, om de belangen van
de cliënten te behartigen

Menucommissie

Deze commissie bestaat uit een cliënt vanuit het verzorgingshuis, een
afnemer van uitbrengmaaltijden, medewerkende van de verpleegafdeling,
activiteitenbegeleidster, een vrijwillig medewerkende namens het
seniorenrestaurant en het hoofd voedingsdienst.
Eenmaal per kwartaal komt deze commissie bij elkaar om de menu’s te
bespreken voor het komende seizoen.

Recreatie en ontspanningscommissie

Het recreatieteam bestaat uit de activiteiten- begeleider (voorzitter) drie
vaste medewerkenden en vier vrijwillig medewerkenden. De activiteitenbegeleider stelt in overleg het jaarlijks activiteitenschema op. De commissie
draagt zorg voor de uitvoering.

Klachtencommissie

In locatie de Buitensluis is een vertrouwenspersoon aangesteld om te helpen
bij eventuele klachten, waarmee u niet terecht kunt bij de coördinator
dagelijkse zorg of de Zorgmanager. Bij de zorgovereenkomst wordt u hierover
geïnformeerd via een folder.

Identiteitscommissie

Voor locatie de Buitensluis is een identiteitscommissie aanwezig. De
identiteitscommissie levert bijdragen aan het behoud van de levensbeschouwelijke identiteit van de locatie, met inachtneming van de
levensbeschouw-elijke opvattingen van het individu.

32. Het HKZ Kwaliteitssysteem en het HACCP
voedselveiligheidsbeleid

De kwaliteitsmedewerker ziet er op toe dat:
Gerechtvaardigde gebruikerseisen van de cliënten
worden nagestreefd. Mocht u meer willen weten
over het kwaliteitssysteem van Alerimus, dan kunt
u contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris.

33. Bewaartermijn cliëntdossier
Na het overlijden van een cliënt wordt het
medisch- en het cliëntdossier in een verzegelde
enveloppe gearchiveerd. Deze gegevens worden
gedurende een periode van vijftien jaar bewaard (wettelijke verplichting) . Na
deze periode worden alle gegevens vernietigd.

34. Aandachtspunten
Nog even een samenvatting van de zaken waaraan u of uw zaakwaarnemer
moet denken als u verhuist naar de Buitensluis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uitkiezen wat u meeneemt bij uw verhuizing
zorgen voor de appartementinrichting en voor de verhuizer
nagaan of uw verzekering[en] in orde zijn
de adreswijziging van uw familielid doorgeven aan relaties,
lidmaatschappen, abonnementen opzeggen van de huur, water/gas/
elektriciteit
Kennisgeving aan KPN voor telefoonaansluiting op uw nieuwe adres.
opzeggen van bijvoorbeeld maaltijdverzorging, kruis-vereniging.
verandering van huisarts, apotheek etc.
de verzorging van uw geldzaken.
WA/inboedelverzekering.

Alerimus hanteert een kwaliteitsbeleid volgens de HKZ
normen voor de Zorg en het HACCP voedselveiligheidsbeleid voor de Voedingsdienst. Alerimus is voor beide
16
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35. Tenslotte
Wanneer uw familielid bij ons komt wonen,
bekrachtigen wij dit met het tekenen van de
Zorgleverings-overeenkomst, waarin diverse zaken
tussen u en de verpleeghuisafdeling van de Buitensluis
schriftelijk worden overeen gekomen en vastgelegd.
Alvorens u deze overeenkomst tekent, wordt van u
verwacht dat u weet wat er in de Zorgleveringsover-eenkomst staat en wat er
wel en niet is geregeld in het huisreglement.
Neem de tijd, om beide stukken op uw gemak door te nemen. Heeft u hierna
nog vragen, aarzel niet om ze aan ons te stellen. Wij zullen u graag terzijde
staan en uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.
Wij hopen dat deze informatie een bijdrage zal leveren aan de gewenning van
uw familielid op de verpleeghuisafdeling van de Buitensluis en wij wensen
hem/haar dan ook een prettig verblijf toe.
Directie, managementteam
& Team verzorging verpleegafdeling
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Woon-, zorg- en dienstencentrum bestaande uit locatie de Buitensluis in Numansdorp
en locatie de Open Waard in Oud-Beijerland
Postbus 7332
3200 AC Numansdorp
tel. 0186 659 659
fax. 0186 654 940
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Deze folder is tot stand gekomen in januari 2017. Er kunnen veranderingen zijn geweest
op het moment dat u deze folder ontvangt. Aan tekst in deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.

De Buitensluis

Het Buiten van Open Waard

Bernhardstraat 25
3281 BC
Numansdorp

Polderlaan 5
3261 ZA
Oud-Beijerland
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