
Welkom in Wijkzorgcentrum Heereveld 

Informatie van onze
somatische afdeling



Welkom in Wijkzorgcentrum
Heereveld!
 
Deze brochure bevat informatie over
Wijkzorgcentrum Heereveld. Wij
horen graag wat u goed vindt en wat
beter kan. Deze brochure is
geschreven in de hij-vorm. Overal
waar hij staat, kan ook zij gelezen
worden. Waar familie staat
geschreven, kan ook
vertegenwoordiger gelezen worden
en andersom. 
Het wijkzorgcentrum ligt op een
mooie locatie nabij de dorpskern van
Waubach, in de gemeente Land-
graaf. Goed bereikbaar en met een 

gunstige verbinding naar omliggen-
de plaatsen als Kerkrade, Heerlen
en Brunssum. 
In de dorpskern bevinden zich
verschillende winkels en een
postagentschap. In de directe
nabijheid van ons wijkzorgcentrum
bevinden zich mooie veld- en bos-
partijen. Een bezoek aan het dorp of
een wandeling in de omgeving is
zeker de moeite waard.
Het wijkzorgcentrum is in 1968
gebouwd; in 2002 is het bestaande
gebouw geheel gerenoveerd en met
nieuwbouw uitgebreid en in 2014
wederom verbouwd tot een wijkpunt
binnen Waubach.
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Voorwoord 
 
Het boekje 'Welkom in
Wijkzorgcentrum Heereveld
(onderdeel van MeanderGroep Zuid-
Limburg) is geschreven voor mensen
die te maken hebben met het ‘komen
wonen’ op deze locatie.
 
Wij weten hoe moeilijk verhuizing
naar een zorginstelling voor alle
betrokkenen kan zijn. Misschien
helpen we u iets door u te
informeren over zaken waarmee u te
maken kunt krijgen. Daartoe hebben
wij dit boekje gemaakt. Wij willen
ervoor zorgen dat u zich hier zo veel
mogelijk thuis voelt en dat de
familie/ vertegenwoordiger weet dat
er goed voor u gezorgd wordt.
 
Om de kwaliteit van leven van
klanten zo hoog mogelijk te laten
zijn, hebben wij goed opgeleide
medewerkers in dienst. Zij worden
voortdurend geschoold om te
kunnen voldoen aan de eisen die aan
hen gesteld worden. Wij stellen hoge
eisen aan gedrag, houding en
representativiteit en verwachten dat
medewerkers de omgangsvormen
van de MeanderGroep in acht
nemen.   Daarnaast hebben
medewerkers en vrijwilligers recht
op een correcte bejegening door u
en uw familie/vertegenwoordiger.
 
 

Als u meer informatie over onze
omgangsvormen wilt ontvangen,
kunt u dit kenbaar maken in bij het
zorgteam.
 
De schriftelijke informatie in dit
boekje is niet voldoende om
individuele zaken te regelen.
Daarvoor is mondeling overleg
nodig. U eerst-contactverzorgende
(EV) zal hiervoor afspraken met u
maken. De EV zal u hiervoor
uitnodigen. Goede zorg kan slechts
geboden worden als er goede
samenwerking is tussen alle
betrokkenen.  
 
Wij nodigen u uit om uw advies over
de inhoud van dit boekje en uw
mening over de kwaliteit van de
geboden zorg kenbaar te maken bij
de eerst verantwoordelijke (EV) en/of
de verpleegkundige plus of de
zorgmanager.
 
Op zorgkaartnederland.nl kunt u
door een waardering te plaatsen uw
ervaringen met de zorg van onze
zorgteams delen met anderen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Monique Hermans
Directeur Cluster Wijkzorgcentra
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1. Onze Visie
 
De MeanderGroep is er voor
iedereen. Jong en oud, arm en rijk,
ziek en gezond. Om die reden bieden
wij diensten aan, waar onze klanten
hun hele leven gebruik van kunnen
maken op het gebied van preventie,
welzijn, wonen, zorg en gemak.
De MeanderGroep is werkzaam in de
regio Parkstad en aangrenzende
gebieden. Ervan uitgaande dat
ouderen en chornisch zieken veel
waarde hechten aan 
onafhankelijkheid en veiligheid,
bieden wij 24 uur per dag diensten
bij mensen thuis ( brengdiensten) en
dicht bij huis (haaldiensten) aan. 
Voor de kleine groep waarvoor
zelfstandig wonen niet meer
haalbaar is, bieden wij
woonvoorzieningen aan, waar
mogelijk kleinschalig en per wijk
opgezet.  
De belangrijkste doelstelling van
Meander is om haar klanten,
ondanks beperkingen door ziekte of
gebrek, in staat te stellen hun eigen
leven te leiden.
In de woonvoorzieningen van
Meander is het de klant (samen met
zijn naasten) die bepaalt wat er
gebeurt en wat belangrijk is. De
verzorgend of verpleegkundge is
daarbij de steun en toeverlaat van de
klant en diens familie.

1.1 Profiel Wijkzorgcentrum

Heereveld

 
Wijkzorgcentrum Heereveld is een
zorglocatie voor somatische en
psychogeriatrisch zorg en
verpleeghuiszorg met een capaciteit
van 130 bedden. Er wonen 130
mensen, waarvan 41 mensen met
dementie die verdeeld wonen in 4
kleinschalige woonvormen PG, te
weten; Os Hofke, Anker, Vlinder en
Bungerveld. In de
overige appartementen wonen
mensen die verzorginghuis-
zorg ontvangen.
De meeste kamers zijn geschikt voor
2 mensen [echtparen], omdat er een
apart, woon- en slaapgedeelte is. Er
zijn 3 kamers geschikt als
logeerkamer en de locatie beschikt
over een dagbesteding.
De doelstelling is: het leveren van
een bijdrage aan de gezondheidszorg
in de regio (Oostelijk) Zuid-Limburg
door somatische en psycho-
geriatrische hulp te verlenen.
De hulp dient zodanig op de
zorgvrager afgestemd te zijn dat
deze een volwaardig en menswaar-
dig bestaan kan leiden. Verstoring
van de persoonlijke levenssfeer
dient hierbij zoveel mogelijk
vermeden te worden.
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1.2 Leven, wonen en werken in

Wijkzorgcentrum Heereveld

Leven, wonen en werken zijn in een
wijkzorgcentrum zo nauw met elkaar
verbonden dat ze niet los van elkaar
gezien en besproken kunnen
worden.
Ons uitgangspunt is dat de klant
zolang als mogelijk zijn eigen regie
behoudt waarbij familie en zorg hen
ondersteunt. Om de klant zoveel
mogelijk zijn eigenheid te laten
behouden is het van belang dat wij
zorg bieden passend bij de leefstijl.
Bij deze zorg hoort een structuur
waarbij de leefstijl van de individuele
klant uitgangspunt is voor de
zorgverlening. Het samenspel in een
goede communicatie tussen klant,
familie en zorg is hierbij van groot
belang.
 
2. Zinvolle dag invulling voor
ouderen
Bewegen is voor alle mensen en ook
voor de klanten heel belangrijk. Wij
willen familieleden, vrijwilligers en
medewerkers vragen om samen met
de klanten te bewegen door samen
naar buiten te gaan en te wandelen.
Graag horen wij adviezen hoe dit
meer bewegen verder gestimuleerd
kan worden en nodigen u uit om dit
meer bewegen samen met ons vorm
te geven en hierdoor het welzijn van
de klanten te bevorderen. 

Bij het zich thuis voelen hoort een
zinvolle daginvulling zonder dat
klanten zich vervelen, zoveel
mogelijk aansluitend op individuele
interesses van vroeger en nu. In huis
is een groot aanbod van activiteiten.
 
3. Eerste kennismaking en
verhuizing
 
3.1 De aanmelding

Een aanvraag voor plaatsing
geschiedt in het algemeen in overleg
met de huisarts of de behandelend
specialist. De aanvraag wordt
vervolgens ingediend bij het CIZ.
Na een positief advies van het CIZ
neemt een zorgbemiddelaar contact
met u op en start het gesprek met de
toekomstige klant en u als
contactpersoon. Uiteindelijk worden
de dag en uur van de verhuizing
vastgesteld door de betreffende
afdeling. Mocht er een
vervolgaanvraag bij het CIZ nodig
zijn, dan zal de uw EV-er hiervoor
zorgen.
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3.2 Aankomst op de nieuwe

woonplek

Aan de verhuizing naar de nieuwe
woonplek is vaak een lange periode
van hulp en wachten vooraf gegaan.
Met behulp van diverse instanties is
vaak geprobeerd de verhuizing naar
een zorginstelling uit te stellen en
hulp in de eigen vertrouwde
omgeving te blijven bieden.
Indien dat niet meer lukt, is de
zorginstelling de plek waar de hulp
wel geboden kan worden. Als het
mogelijk is, heeft een medewerker
(EV) van de afdeling waar de nieuwe
woonplek is, al contact met de
toekomstige klant gehad.
Tijdens dit contact is afgesproken
wanneer hij kan komen en wat hij
zeker mee moet brengen.
Om enerzijds nog meer oog te
hebben voor de (emotionele) impact
die een verhuizing naar de
zorginstelling voor klant en familie
heeft, en anderzijds om de
relatieopbouw van de klant met de
toegewezen eerstverantwoordelijke
verzorgende (EV) nog beter vorm te
geven, is het ‘komen-wonen-traject’
verdeeld in een aantal gesprekken.
Op die manier is er de eerste zes
weken om de 2 weken contact
tussen EV, klant en familie, worden
verwachtingen in een vroegtijdig
stadium helder en kunnen vragen
opgepakt of uitgezocht worden. 

Dag 1: Komen-wonen-gesprek

In dit gesprek zal samen met de
klant/familie besproken worden wat
we op verschillende vlakken dienen
te weten van de klant, zoals
persoonlijke wensen. Daarnaast
wordt in dit gesprek een aantal
administratieve zaken doorgenomen.
Verder is er op deze dag vooral veel
aandacht voor de emotionele impact
die een verhuizing met zich
meebrengt voor zowel de klant als
de familie.  
 
Week 2: Levensloopgesprek

Dit gesprek wordt gepland met de
eerstverantwoordelijke (EV). Dit is de
verzorgende op de unit die aan de
klant wordt gekoppeld. Hij is uw
eerste aanspreekpunt en is
ambassadeur voor de klant naar
allen die betrokken zijn bij zijn zorg-
en dienstverlening. In dit gesprek
wordt samen met de klant/familie
dieper ingegaan op de
levensgeschiedenis van de klant.
Doel is om met die kennis de zorg-
en dienstverlening nog beter op de
klant af te kunnen stemmen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het leren
kennen van de gewoonten en
interesses die iemand heeft (gehad),
zodat we die hier ook kunnen
voortzetten.
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Week 4: Evaluatie

In de 4de week na het
komen-wonen-gesprek evalueert de
EV met de klant hoe de zorg- en
dienstverlening wordt ervaren en
dan kan tevens een terugkoppeling
plaatsvinden van vragen die bij
eerdere contactmomenten gesteld
zijn.  
 
Week 6: Zorgleefplangesprek

Na 6 weken heeft de EV een
concept-zorgleefplan opgesteld aan
de hand van alle gevoerde
gesprekken en observaties. De EV
nodigt de klant en familie vervolgens
uit voor een zorgleefplangesprek. 
Het zorgleefplan wordt één week
voor het gesprek met de EV per mail
of persoonlijk overhandigd. Op die
manier kan alles rustig doorgelezen
worden als voorbereiding op het
gesprek. Daarna vindt deze bespre-
king elke 6 maanden, indien nodig
vaker, plaats en zal de EV telkens
een voorstel doen. Tot slot dient het
zorgleefplan dan, eventueel na
aanpassing, ondertekend te worden
voor akkoord.  In principe blijft de
nieuwe klant op dit appartement
wonen. Interne verhuizingen willen
wij zo beperkt mogelijk houden,
maar incidenteel zijn ze soms wel
noodzakelijk.

Bij cognitieve achteruitgang zal er
wel een overplaatsing plaatsvinden
maar dan niet buitenshuis maar
binnenshuis op de PG-woonvorm.
 
3.3 Rol en communicatie met de EV

De EV krijgt in de driehoek
klant-vertegenwoordiger-EV meer
de regierol en zal in overlegsituaties
en contact met collega’s steeds
meer de ambassadeur van de klant
worden, in de breedste zin van het
woord. In de praktijk heeft dit als
consequentie dat, als de familie
vanaf nu een vraag stelt aan een
medewerker die niet de EV is van de
klant, hij de vraag doorgeeft aan de
desbetreffende EV. Het gaat dan om
vragen die even kunnen wachten.
Vragen die geen uitstel dulden,
worden uiteraard meteen opgepakt.
Het doel van deze werkwijze is om
duidelijkheid in de wijze van
communiceren tussen klant-
vertegenwoordiger-EV te krijgen en
elkaar beter te (leren) kennen. Op
die manier kunnen we, binnen de
mogelijkheden die we hebben,
zoveel mogelijk rekening houden
met wensen en behoeften en
daarmee de kwaliteit van leven voor
de klant verbeteren.
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3.4 Informatiebord en kabelkrant

In de centrale hal hangt een bord:
‘informatie intern en wijk'.
Het bord wordt voornamelijk
gebruikt voor het aankondigen van
activiteiten op de afdeling of voor
algemene mededelingen en
wijkinformatie. De kabelkrant is
zichtbaar in de Brasserie en bij de
ingang. In de Brasserie wordt de
kabelkrant voorzien van algemene
informatie, activiteiten, meander-
nieuws, menu en foto’s.
Bij de receptie vindt u algemene
informatie en een
activiteitenoverzicht.
 
3.5 Eigen meubilair

Het appartement kunt u geheel naar
eigen smaak inrichten. Wij vragen u
wel om er rekening mee te houden
dat onze medewerkers u goed in uw
appartement moeten kunnen
verzorgen. Dus denk in ieder geval
aan een senioren-bed (bij voorkeur
verrijdbaar).
(Voor klanten verpleeghuiszorg
bestaat de mogelijkheid voor een
hoog-laagbed en kledingkast.) Maar
ook als u zelf gebruikmaakt van
bepaalde hulpmiddelen zoals een
rolstoel of een rollator, is het
belangrijk om tijdens de inrichting
hier rekening mee te houden. Onze
medewerkers zullen u graag
adviseren. 

In het appartement zijn de volgende
faciliteiten aanwezig:
CAI-aansluiting voor tv en radio,
telefoonaansluiting, elektrisch
bedienbaar zonnescherm, ruime
aangepaste douche / toiletruimte,
zusteroproepsysteem, ruim
keukenblok, koelkast ( tafelmodel),
glas- en overgordijnen en er ligt een
gladde functionele vloer.  
 
3.6 Kleding

Hier dient u zelf zorg voor te dragen.
U kunt dit bijvoorbeeld uitbesteden
aan een wasserij. Wij kunnen u een
folder aanbieden van een wasserij,
hier kunt u zelf contact mee
opnemen. Ons huis geeft een
wettelijk vastgestelde vergoeding
voor de verzorging van uw plat goed.
Dit bedrag wordt maandelijks vooraf
op uw rekening overgemaakt. Ook
kunt u ervoor kiezen om het
platgoed van het huis te nemen, dan
vervalt de vergoeding.
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3.7 Waardevolle / Persoonlijke

bezittingen

Gezien de aard van het ziektebeeld
(bijvoorbeeld vergeetachtigheid) is
het niet denkbeeldig, dat geld en/of
waardevolle bezittingen zoek raken.
Het wordt daarom dringend
afgeraden (grote sommen) geld en
sieraden mee te brengen.
Er kan in elk geval geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard
voor het verloren gaan of beschadigd
raken van bezittingen.
Wel willen wij er alles aan doen om
dit te voorkomen. Eventueel kunt u
gebruikmaken van een kluisje.
 
3.8 Schoonmaak kamer

Licht huishoudelijk werk doet u
zoveel mogelijk zelf. Te denken valt
aan: afwassen, bed op maken,
stoffen, etc. Alle appartementen
worden wekelijks schoongemaakt
door afdelingsondersteuners.
Zij hebben wekelijks 40 minuten voor
het basis onderhoud: toilet,
badkamervloer, keukenblok en
stoffen en afnemen. Medewerkers
maken niet in de kasten schoon, dit
dient u zelf te doen. U dient hierbij
wel aanwezig te zijn op uw kamer.
Bent u van mening dat u dit zelf of
met behulp van anderen kunt doen,
laat dit ons dan even weten.

4. Wie komt u tegen in het
verzorgingshuis?
Het team dat op de zorgafdeling
werkzaam is, bestaat uit:
 
4.1 Een manager

De manager zorgt voor de contacten
met de andere diensten en zo nodig
met instanties buiten de afdeling.
De klant maar ook diens familie kan
altijd met vragen en problemen
terecht bij de manager. In eerste
instantie echter is het de EV of de
coördinator die deze contacten
onderhoudt samen met de
verpleegkundige plus. Deze draagt
zorg voor een goede verpleging,
verzorging en begeleiding van de
klanten.  
 
4.2 Verzorgenden en

verpleegkundigen

Elke verzorgende of verpleegkundige
krijgt enkele klanten toegewezen.
Wij noemen hen de EV. Voor deze
klanten en hun vertegenwoordigers
is deze verzorgende of verpleeg-
kundige de eerst aanspreekbare
persoon. Zij zorgt voor het zorgplan,
en onderhoudt het contact met de
familie van de klanten. Verzorgenden
helpen de klanten met dat wat zij
zelf niet kunnen. Zij zullen de
klanten zo veel mogelijk zelf laten
doen met als doel de
zelfredzaamheid en daarmee de
onafhankelijkheid in stand te houden
dan wel te bevorderen. 
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Hun opleiding is speciaal gericht op
de verzorging en begeleiding van
langdurig lichamelijk zieke en/of
psychisch zieke ouderen.
Op de zorgafdelingen zijn soms
handelingen nodig die niet door
verzorgenden mogen worden
verricht. Daarom werken er naast
verzorgenden ook verpleegkundigen.
 
4.3 Huisartsen

Bij opname behoudt u eigen huisarts
en is deze eindverantwoordelijk.
Aan te bevelen is dat deze huisarts in
Landgraaf of de nabije omgeving
praktiseert. Dit in verband met de
bereikbaarheid van de huisarts bij
een spoedvisite. Indien u komt
wonen met een indicatie met
behandeling dan vervalt uw eigen
huisarts en neemt de
verpleeghuisarts deze taken over.
Bent u niet in de gelegenheid om
naar het spreekuur van uw huisarts
te gaan, dan kan de huisarts een
huisbezoek afleggen. In principe
bepaalt u zelf wanneer u een arts
wenst en maakt afspraken met uw
arts. Als u dat zelf niet kunt of u
familie, kan in overleg het
verzorgend personeel voor u een
afspraak maken.
Wegbrengen van monsters (door
familie) en bloedprikken geschied 1x
per week in ons wijkzorgcentrum. 

Wij adviseren om de huidige
apotheek over te schrijven naar onze
apotheek in verband met het
bezorgen van de medicatie en de
bestelling hiervan. Kiest u ervoor om
de eigen apotheek aan te houden
zult u zelf moeten zorgdragen voor
de bestelling en levering van de
medicatie.  
 
4.4 Fysiotherapie

De fysiotherapeuten van Meander
hebben door hun jarenlange ervaring
een specialisme opgebouwd in het
behandelen van mensen met
dementie. Het team behandelt de
klanten op voorschrift van de arts en
richt zich voornamelijk op het
bewegen van de betreffende
persoon. Door middel van onderzoek
inventariseert de fysiotherapeut de
(te verwachten) problemen die de
klant ondervindt en houdt rekening
met de fase van de dementie.
Hier wordt de therapie op
afgestemd. De fysiotherapeuten
hebben een specialistische opleiding
gevolgd in de geriatrie. Verder
draagt de fysiotherapie zorg voor de
coördinatie en het beheer van
rolstoelen, orthopedische schoenen
en (loop)hulpmiddelen. Belangrijk
thema is ook valpreventie, dat wil
zeggen het verminderen c.q.
voorkomen van valincidenten van
klanten. 
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Hieraan wordt gewerkt door middel
van een persoonlijk
oefenprogramma, dat opgesteld
wordt door de fysiotherapeut. Tevens
is er maandelijks, na verwijzing van
de arts, een afspraak met de
revalidatiearts mogelijk.
 
4.5 Ergotherapie

De ergotherapeut behandelt de
mensen op voorschrift van de arts.
De ergotherapeut streeft ernaar hen
zo zelfstandig mogelijk te laten
functioneren in hun dagelijkse
situatie, bijvoorbeeld bij het wassen,
aankleden, eten en drinken. Indien
zelfstandig functioneren niet
mogelijk is, adviseert de
ergotherapeut de (verzorgende)
medewerkers, om de alledaagse
activiteiten zo comfortabel mogelijk
te laten verlopen. In situaties van
blijvende beperkingen verstrekt de
ergotherapeut adviezen met
betrekking tot houding in bed en in
de (rol)stoel. Bovendien kan het
advies bestaan uit het aanbevelen en
vervaardigen van een hulpmiddel,
het aanbieden van andere wijzen van
begeleiden of andere mogelijkheden
van activiteiten. Verder geeft de
ergotherapeut nog algemene
adviezen, gericht op de veiligheid
rondom een klant, op het aanpassen
van de omgeving zoals van bad of
douche, de inrichting, de aanschaf
van meubilair enz.  

4.6 Logopedie

In bepaalde gevallen kan de hulp van
een logopedist worden ingeroepen.
Deze behandelt, op voorschrift van
de arts, mensen die slik- en/of
spraakstoornissen hebben. Ook het
gehoor behoort tot de aandachts-
gebieden. De logopedist onderzoekt
het gehoor bij alle nieuwe klanten,
adviseert de arts over doorverwijzing
naar de KNO-arts (bijvoorbeeld wel
of geen hoortoestelaanpassing op
proef), onderhoudt contacten met de
audicien en verricht kleine
reparaties aan hoortoestellen.
Tevens onderhoudt de logopedist
contacten met klanten, familie en
medewerkers betreffende logope-
dische problemen en kan preventief
advies geven.
 
4.7 Psycholoog

Op verzoek van de behandelend arts
kan een psycholoog worden
ingeschakeld bij de behandeling van
de klant die bijvoorbeeld een
gedragsstoornis heeft.
De psycholoog kan tevens onderzoek
verrichten voor het behandelplan. De
psycholoog houdt contact met: de
klant, de partner van de klant,
familieleden, eventueel andere
betrokkenen en medewerkers van de
woonvormen.  
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4.8 Diëtetiek 

De diëtist werkt op advies van een
arts en adviseert de klant en/of de
verzorging over optimale voeding
zodat de klant zo lang mogelijk in
een goede voedingstoestand
verkeert. De diëtist doet dit door de
voeding van de klant te beoordelen
en deze af te zetten tegen de
behoefte en zo nodig aan te passen.
De diëtist heeft ook een adviserende
taak bij de optimalisering van het
voedingsbeleid, zoals menu’s en
assortiment.
 
4.9 Tandarts

 In principe gaat elke nieuwe klant
via een afspraak naar de tandarts en
is er 1x per jaar een controlebezoek.
Voor de begeleiding naar de tandarts
geldt, dat de afspraak zodanig
gemaakt dient te worden, dat de
contactpersoon of de familie de
bewoner begeleidt. Alleen in acute
situaties, waarin niet meer gepland
kan worden, zal een medewerker de
bewoner hierbij begeleiden.  
 
4.10 Geestelijke zorg 

Hiervoor wordt zorggedragen door
de priesters van het parochiecluster
Ubach over Worms. Op de tweede
etage is een ruimte, waar regelmatig
eucharistievieringen gehouden
worden. Desgewenst kunt u ook
persoonlijk met de priester
praten. H. Missen kunt u bestellen
bij de receptie.

Wijkzorgcentrum Heereveld
respecteert de levensopvatting van
al haar klanten. Voor klanten met
een andere gezindte zijn er eveneens
bijeenkomsten in ons
wijkzorgcentrum.
 
4.11 Overige diensten

Naast al deze medewerkers zijn er
nog een aantal andere deskundigen
(o.a. fysiotherapeuten, ergothera-
peuten, logopedisten, diëtisten en
psychologen) betrokken bij de zorg
van de klanten op consultbasis.
 
5. De Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de
belangen van de klanten. Familie is
een onmisbare schakel in het
dagelijkse leven van de klanten en
kan een belangrijke rol vervullen om
hun leven te veraangenamen.
Als vertegenwoordigers voor alle
klanten geeft de Cliëntenraad hier
vorm en invulling aan en staat voor
familie en klanten klaar met een
luisterend oor. De deur staat open;
maak er gebruik van.
U kunt de Cliëntenraad bereiken via
de medewerkers. MeanderGroep
kent ook een Centrale Cliëntenraad,
waarin een afgevaardigde van alle
cliëntenraden zitting heeft.
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6. Vrijwilligers
Vrijwilligers worden regelmatig
geworven. Zij kunnen de afdeling
behulpzaam zijn met activiteiten die
niet direct met verpleging en
verzorging te maken hebben.
Hierbij moet gedacht worden aan het
mede begeleiden binnen en buiten
het huis en bij activiteiten en festi-
viteiten.
Hun vrijwillige medewerking, waarop
nooit tevergeefs een beroep wordt
gedaan, wordt zeer gewaardeerd.
Heeft u vragen over het vrijwilligers-
beleid, dan kunt u terecht bij de
coördinator van de vrijwilligers in
ons huis, via de service balie.
 
7. Dagelijkse gang van zaken en
huisetiquette.
Binnen de locatie wordt gestreefd
naar zoveel mogelijke gastvrijheid.
Echter; gastvrijheid komt van twee
kanten en ook in de locatie gelden
bepaalde regels, net als thuis.
 
7.1 Bezoek

Bezoek is van harte welkom en er
zijn geen bezoektijden.

7.2 Hondenbezoek en huisdieren

Hondenbezoek is voor veel klanten
een bijzonder plezierige aangelegen-
heid. Mensen genieten zichtbaar van
de aanwezigheid van honden. Maar
er moet ook rekening gehouden
worden met mensen die niet van
honden houden of er bang voor zijn.
Honden die meegebracht worden,
dienen wel zindelijk en schoon te zijn
en niet vals. Bovendien mogen zij
geen drager zijn van ongedierte of
ziekten. De honden moeten tevens
aangelijnd zijn. Deze aanwijzingen
dienen gevolgd te worden.
De bezoeker die een hond
meebrengt, blijft verantwoordelijk
voor eventuele schade die ontstaat.
Huisdieren zijn toegestaan in
verzorgingshuis, maar hier zijn wel
een paar voorwaarden aan
verbonden. Huisdieren kunnen een
belangrijke schakel bij deze
overgang zijn. Het houden, of op
bezoek krijgen van een huisdier is
mogelijk, passend binnen de
kwaliteit van leven, wonen en de
zorgvisie. Afspraken worden
vastgelegd binnen een
overeenkomst. In ruimtes waar
voedsel verwerkt of bewaard wordt
(keuken - magazijn)
mogen geen dieren komen, in
openbare ruimten en huiskamers
zijn huisdieren welkom!  
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7.3 Kapper

De klanten kunnen in
Wijkzorgcentrum Heereveld
gebruikmaken van de diensten van
de huiskapper. Afspraken maakt u
rechtstreeks met de kapper. Over
eventuele klachten dient men zelf
contact op te nemen met de kapper.
 
7.4 Pedicure

De klanten kunnen gebruikmaken
van de diensten van een pedicure.
Over eventuele klachten dient men
zelf contact op te nemen met de
pedicure.
 
7.5 Schoonheidsspecialis

t
De klanten kunnen gebruikmaken
van de diensten van een schoon-
heidsspecialiste. Afspraken maakt u
rechtstreeks met de schoonheids-
specialisten.
 
7.6 Telefoon

Elke klant heeft een telefoon- en
tv-aansluiting op zijn kamer.
De kamers zijn verder voorzien van
een zusteroproepsysteem en een
CAI-aansluiting voor radio en/ of
televisie.  
 
7.7 Rookbeleid

Klanten, bezoekers en medewerkers
mogen op grond van de Tabakswet
alleen roken op de daarvoor
aangewezen plekken of in uw eigen
appartement,

mits andere klanten daar geen last
van hebben en dit veilig is.
 
7.8 Themabijeenkomst

Minimaal twee keer per jaar vindt
een themabijeenkomst plaats om de
familie te informeren over een
bepaald thema dat door familie en/
of de afdeling wordt aangedragen.
Daarnaast kan de familie hierbij
geïnformeerd worden over
belangrijke ontwikkelingen die van
invloed zijn op de zorg- en
dienstverlening van de klanten.  
 
7.9 Brandveiligheid en voorschriften

Vanuit wettelijke verordeningen zijn
er enkele veiligheidsvoorschriften
waaraan wij samen moeten voldoen.
In ons huis zijn diverse medewerkers
van diverse diensten geschoold al
BHV-er. Zo is er de verplichting om
regelmatig ontruimingsoefeningen
in ons huis te houden. Wij vragen u
dan ook om aan deze
ontruimingsoefeningen deel te
nemen. Instructies tijdens de
oefening ontvangt u van onze
medewerkers. Op uw kamerdeur
hangen ook nog verdere instructies;
'Wat te doen bij brand'.
Gebouwindeling en vluchtroutes
hangen op elke afdeling.
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7.10 Brasserie

De Brasserie Heereveld is ook voor
de wijkbewoners de plek van
ontmoeten, eten en drinken, en
samen leuke en leerzame activi-
teiten doen. De openingstijden zijn
ruim en bekend bij het horecaservice
team.
Van 12.00 uur tot 14.00 uur is de
Brasserie in gebruik voor de warme
maaltijd voor klanten en eventuele
gasten. Hier kunt u o.a. terecht voor
een kopje koffie of thee. Er is een
kleine kaart waaruit u en wijkgasten
tegen betaling gebruik van kunnen
maken.
Eveneens vinden hier de ‘grote’
ontspanningsactiviteiten plaats. U
kunt dan denken aan: feestavonden,
zanguitvoeringen, diners, etc. 
Tijdens de openingstijden van de
Brasserie is de koffie/thee gratis
voor klanten van het
Wijkzorgcentrum Heereveld.
Eventueel zijn er ook koffietafels
mogelijk. Vraag naar de
mogelijkheden via het horecateam.  

7.11 Maaltijden

De middagmaaltijd wordt rond
12.00-13.30 uur geserveerd. U kunt
deze maaltijd in uw appartement of
in de Brasserie gebruiken. Voor de
broodmaaltijden zorgt u normaliter
zelf. Hiervoor krijgt u maandelijks
een financiële vergoeding via
Meander overgemaakt op uw bank-
of girorekening.  
 
7.12 Huiswinkel

Ons wijkzorgcentrum heeft een
eigen winkel met een uitgebreid
assortiment. De openingstijden zijn
ruim en bekend bij het horeca-
service team.
Kunt u de winkel wel zelf bezoeken,
maar uw boodschappen zelf niet
meenemen naar uw appartement,
dan worden de boodschappen door
ons bij u bezorgd. Wij gaan er
overigens vanuit dat als u uw
boodschappen zelf kunt doen, u deze
ook zelf doet. Uw familie kan u ook
daarbij behulpzaam zijn. 
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7.13 Technische dienst

Voor eventuele reparaties kunt u
terecht bij onze medewerkers van de
afdeling technische dienst.
Normaliter worden alleen zaken
gerepareerd die tot de ‘vaste’
inrichting van ons zorgcentrum en
uw appartement behoren. Eventuele
defecten graag doorgeven aan een
van de medewerkers op uw afdeling,
zodat er een werkbon gemaakt kan
worden voor de technische dienst.
 
7.14 Elektronisch toegangssysteem

deuren

Bij het komen wonen, ontvangt u 3
tags [vervanger van deursleutels]
van uw appartement. Indien u
hiermee problemen heeft kunt u
contact opnemen met Meander
Wonen. Bij verlies of diefstal dient
hiervan meteen melding gemaakt te
worden, zodat de toegang tot uw
appartement geblokkeerd kan
worden van de betreffende tag.
Extra tags, kunnen tegen betaling
aangevraagd worden bij Meander
Wonen.

8. Activiteitenaanbod
Er worden regelmatig centrale en
decentrale activiteiten georgani-
seerd. Klanten kunnen hier ook
onder begeleiding aan deelnemen.
Wel zijn we hierbij aangewezen op de
hulp van familie en/ of vrijwilligers.
 
8.1 Bewoners Ontspanning

Commissie (BOC)

Activiteiten dienen aan te sluiten op
de mogelijkheden en de wensen en
behoeftes van de klanten. Daarnaast
dienen ze de woon-/ leefsfeer
positief te beïnvloeden. Dit kan
gebeuren door het dagelijkse
levenspatroon te doorbreken, in een
ongedwongen sfeer onderlinge
contacten te bevorderen tussen
klanten, familieleden, medewerkers
en vrijwilligers. Wijkzorgcentrum
Heereveld kent een Bewoners
Ontspannings Commissie (BOC).
Deze commissie is breed van
samenstelling. Ideeën over
ontspanningsmogelijkheden voor de
klanten worden in de commissie
uitvoerig besproken en op
haalbaarheid getoetst.
Recreatie wordt regelmatig geboden
in de vorm van filmmiddagen, kienen
en muziek, maar er zijn ook grote
festiviteiten als carnaval, jaarfeest,
Sinterklaas, kerstviering en
vakantielandendag. Bovengenoemde
activiteiten brengen extra kosten
met zich mee maar worden wel als
belangrijk ervaren.
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9. Reanimatie
Zie hiervoor de folder 'Wonen met
Zorg bij de MeanderGroep'.
 
10. Euthanasie
Zie hiervoor de folder 'Wonen met
Zorg bij de MeanderGroep'.
 

11. Overige zaken
 
11.1 Afgeven van verklaringen

Volgens besluit van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst is het
ons niet toegestaan schriftelijke of
mondelinge verklaringen af te geven
omtrent de klanten. Verklaringen
kunnen wel aangevraagd worden via
de vertrouwensarts. Dit is een arts
die niet werkzaam is op de
zorgafdeling. De EV kan u vertellen
welke arts dit is.
 
11.2 Identiteitsbewijs

Alle Nederlanders zijn verplicht om
een geldig identiteitsbewijs te
hebben. Dit geldt ook voor de
mensen die op de zorgafdeling
verblijven. Dit is met name van
belang wanneer er uitstapjes
plaatsvinden en voor behandeling
en/of opname in het ziekenhuis.
Als de klant geen geldige ID-kaart
heeft, kunt u ondersteund worden bij
de zaken die geregeld moeten
worden. Neem hierover contact op
met de bewonersadministratie.

11.3 Ontruimen kamer

Na overlijden of na vertrek dient de
kamer binnen 7 dagen te zijn
ontruimd. Indien de kamer niet is
ontruimd binnen deze termijn, zullen
de goederen maximaal 3 maanden
door de instelling worden
opgeslagen. De kosten hiervan
zullen in rekening worden gebracht
aan de nabestaanden.
 
11.4 Fixatievrije zorginstelling

Wijkzorgcentrum Heereveld mag
zich een Fixatievrije zorginstelling
noemen, zoals alle instellingen
binnen Meander. Zie hiervoor de
folder 'Wonen met Zorg bij de
MeanderGroep'.
 
11.5 Social media

Social media zijn een leuke manier
om met de doelgroep in contact te
komen of op de hoogte te blijven van
trends en ontwikkelingen. Binnen
Meander zijn er richtlijnen gemaakt
die van pas kunnen komen bij het
gebruik van Sociaal Media. Binnen
Heereveld wordt er ook gebruik
gemaakt van social media in de vorm
van een zakelijke Facebook pagina
[openbaar profiel]; hier worden
leuke nieuwtjes, foto’s van
activiteiten en dergelijke geplaatst.
Tijdens het komen wonen gesprek
wordt gevraagd of er bezwaar is voor
het publiceren van fotomateriaal.
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Zorgkaart Nederland / Wat is

Zorgkaart Nederland?

 
ZorgkaartNederland is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar mensen hun
ervaringen met de zorg delen met
elkaar. Zie hiervoor de folder 'Wonen
met Zorg bij de MeanderGroep'.
Meer over ZorgkaartNederland is
ook te vinden
op www.zorgkaartnederland.nl  Voor
onze locatie: zoek op Meandergroep,
Heereveld.
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Advies inrichting appartement
(voorbeelden)
 
Meubilair

Eetkamertafel (niet te groot) 
2 of 4 eetkamerstoelen 
1 of 2 gemakkelijke stoelen
Dressoir 
Kleine salontafel
Verrijdbaar bed (seniorenuitvoering
heeft de voorkeur) 
Hanglamp en enkele
schemerlampjes
Radio of t.v. meubel
Koelkast
Hang- legkast
Klok
Wandversiering
 
Serviesgoed

Waterkoker/waterketel of
kookplaatje
Ontbijtbordjes
Kop en schotels
Eierdopjes
Drinkglazen
Koffie- en/of theekan
Roomstelletje
Peper- en zoutstel
Gebakbordjes
 
Bestek

Vorken en eetlepels, messen,
dessertlepels
Theelepels

Linnengoed

 
Enkele grote en kleine baddoeken
Washandjes
Vaatdoekjes
Theedoeken
Beddengoed
Bedsprei
Tafelkleden
Zakdoeken
 
Kleding

Bovenkleding
Onderkleding
Jas
Schoeisel / pantofels
Pyjama's
Badjas
e.d.
 
Toiletartikelen

Tandenborstel en tandpasta
Zeep
Toilettas
Shampoo
Kam/Borstel
Nagelvijl  en -schaar
Bakje voor gebitsprothese
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DIverse

 
Wasbox
Afwasborstel
Afwasbak
Blikopener
Kruimeldief
Bloemvazen
Kledinghangers
Schoenborstel
Koffiezetapparaat
Voorraadbussen
Pedaalemmer
Eigen hulpmiddelen
ID
Verzekeringsbewijs
 
 
 
 

Algemeen:

 
 
De kamers zijn standaard voorzien
van gladde vloerbedekking, wilt u
wat anders dan dienst u zelf zorg
voor te dragen. 
Let op; i.v.m. valrisico adviseren we
geen losse vloerkleden.
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Wij heten u van harte welkom in
Wijkzorgcentrum Heereveld!
 
Directie, medewerkers en
mede-bewoners
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Wijkzorgcentrum Heereveld maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Wijkzorgcentrum Heereveld

Kloosterstraat 25, 6374 EN Landgraaf

T 045 531 29 88

klantenservice

@

mgzl.nl

www.meandergroep.com

Klantenservice

T 0900 699 0 699 

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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