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Welkom bij Zorgcentrum Sint Franciscus, 

 
Binnenkort gaat u of uw naaste deelnemen aan de dagverzorging van Zorgcentrum Sint 

Franciscus. Samen met de wijkverpleegkundige of een medewerker van de Dagverzorging 

heeft er een gesprek plaatsgevonden om uw situatie of die van uw naaste in beeld te krijgen. 

Zo kan er op de dagverzorging door onze professionele medewerkers ingespeeld worden op 

deze situatie en zal er passende dagbesteding bestaan. 

 

Vanuit dit gesprek wordt een persoonlijk zorgleefplan opgesteld. Dit wordt na goedkeuring 

van u bewaard bij de dagverzorging. Onze medewerkers gebruiken het zorgdossier om de 

kwaliteit en continuïteit van de zorg rondom u of uw naaste te waarborgen. 

 

In deze informatiemap willen wij u op de hoogte brengen van belangrijke zaken binnen 

Zorgcentrum Sint Franciscus en de zorg rondom u. Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht 

bij de medewerkers van de dagverzorging of Jiska van Gils, teamleider dagverzorging. U 

kunt haar bereiken via de receptie 0161-458010 of jvgils@stfranciscus.nl. 
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Dagverzorging Lavendelhof 

De Dagverzorging van St. Franciscus is bedoeld voor thuiswonende cliënten met 

beginnende dementie. Deelname aan de dagverzorging kan wenselijk zijn, wanneer 

bijvoorbeeld de cliënt zijn eigen dagstructuur niet goed meer kan regelen, de mantelzorger 

overbelast dreigt te raken of wanneer de cliënt behoefte heeft aan contacten. 

De dagverzorging van St. Franciscus is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 11.00 uur tot 17.15 uur. 

 

Zorgdossier 

Bij de start van deelname aan de dagverzorging wordt een persoonlijke zorgdossier 

samengesteld. Dit zorgdossier wordt bewaard op de dagverzorging en zal eigendom blijven 

van Zorgcentrum Sint Franciscus. 

 

Wanneer medicatie ingenomen dient te worden tijdens het verblijf op de dagverzorging, 

vragen wij u om bij aanvang van deelname aan de dagverzorging een recent 

medicatieoverzicht mee te nemen of af te geven. Ook wanneer er wijzigingen zijn in het 

medicatiegebruik, ontvangen wij graag een aangepast overzicht. 

 

Contactverzorgende 

Binnen twee weken na de start op de dagverzorging krijgt u een contactverzorgende 

toegewezen. De contactverzorgende is voor u en uw mantelzorgers het directe 

aanspreekpunt. De contactverzorgende zal de deelname aan de dagverzorging regelmatig 

met u en uw 1e contactpersoon evalueren. 

 

Afzeggen van de dagverzorging 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer niet deel kunt nemen. Dan vragen wij u om, 

indien mogelijk, de zorg minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.  

 

Indicatie 

Om deel te kunnen nemen aan de dagverzorging is een Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning)-beschikking of een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie noodzakelijk. Deze 

kan aangevraagd worden bij de gemeente (Wmo) of het Ciz (Wlz). De zorgadviseurs van de 

gemeente kunnen u hierbij ondersteunen. 

 

Vervoer 

Veelal wordt een indicatie afgegeven inclusief vervoer naar de dagverzorging. Zorgcentrum 

St. Franciscus heeft hierover afspraken met de hulpcentrale Gilze Hulten en taxi Hessels. 

Onze medewerkers regelen graag in overleg met u het vervoer. 

 

Maaltijden 

De warme maaltijden worden in de middag gezamenlijk genuttigd door de deelnemers aan 

de dagverzorging. Hierbij wordt op een huiselijke manier de maaltijd opgediend. Afhankelijk 

van de indicatie wordt de maaltijd vergoed. Er bestaat ook een mogelijkheid om de 

broodmaaltijd van 17.00 uur bij de dagopvang te nuttigen. Kosten hiervoor worden 

maandelijks in rekening gebracht. 

 

  



 
Activiteiten 

Binnen de dagverzorging worden verschillende activiteiten georganiseerd door de 

medewerkers van de dagverzorging. Zo wordt er dagelijks voorgelezen uit de krant. 

Daarnaast worden gedurende de dag verschillende activiteiten aangeboden, afhankelijk van 

de vraag en wens van de cliënt. Activiteiten welke op de dagverzorging plaatsvinden, zijn 

onder andere kaartspellen, wandelen, geheugenspel, sjoelen, creatieve activiteiten zoals 

kaarten maken, seizoensgebonden decoratie maken en bakactiviteiten. Daarnaast wordt met 

regelmaat gezamenlijk deelgenomen aan de activiteiten die georganiseerd worden voor alle 

cliënten van St. Franciscus, zoals ‘Meer bewegen voor ouderen’, wandeltochten, dagtochten 

en één keer per maand de bingo waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. 

 

Cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft tot taak de belangen van de cliënten te behartigen. Ook het 
bevorderen van het welzijn staat centraal. De cliëntraad overlegt met de raad van 
bestuur over het beleid en over het functioneren van de organisatie. Tijdens het 
opnamegesprek ontvangt u (schriftelijke) informatie over de cliëntenraad. 

 
Brandveiligheid 
In onze locaties is dag en nacht een opgeleide BedrijfsHulpVerlener (BHV’er) 
aanwezig. Wanneer u brand ziet, slaat u het ruitje in van de handbrandmelder, in de 
gangen, waarna u deze handbrandmelder indrukt. Het calamiteitenplan treedt dan in 
werking.  
In ons huis zijn op alle afdelingen vluchtroutes aangegeven. Zorg dat de vluchtroute bij u 
bekend is. Gebruik bij brand nooit de lift! 
 
Klachtenprocedure 
Sint Franciscus heeft graag tevreden cliënten. Waar mensen samen werken 
en wonen, kan het echter gebeuren dat de professionele zorg- en dienstverlening 
niet volgens verwachting verloopt. Er kunnen communicatiestoringen ontstaan of 
gevoelens van onvrede over bijvoorbeeld aspecten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. In dat geval horen we dat graag van u. Met uw klacht of suggestie 
kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. 
Natuurlijk is het eerste advies om uw klacht rechtstreeks te bespreken met 
betrokkene(n). 
 
Mocht dit geen oplossing bieden of geeft u er de voorkeur aan dit met een ander te 
bespreken, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende functionarissen: 
• contactverzorgende 
• wijkverpleegkundige 
• directeur 
• cliëntvertrouwenspersoon 
• Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o. 
 
Zorgcentrum Sint Franciscus heeft een overeenkomst afgesloten met de Regionale 
Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o. 
Adres van de klachtencommissie: 
Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o. 
Postbus 9630 
4801 LS Breda 
 
  



 
Meer weten? 
Meer informatie over bijvoorbeeld onze diensten en andere wetenswaardigheden: 
kijkt u eens op onze website www.stfranciscus.nl. 
 
Zorgcentrum Sint Franciscus 
Kerkstraat 20 
5126 GC Gilze 
Tel: 0161 – 45 80 10 


