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Welkom bij de extramurale zorgverlening van Zorgcentrum 

Sint Franciscus 

 
U krijgt sinds kort zorg van het extramurale team (thuiszorg) van Zorgcentrum Sint 

Franciscus. Samen met de wijkverpleegkundige en uw mantelzorger heeft er een gesprek 

plaatsgevonden waarin besproken is tegen welk probleem u aanloopt en hoe dit opgelost 

kan worden d.m.v. aanpassingen, hulpmiddelen, hulp van uw mantelzorgers en vrijwilligers 

en hulp van onze thuiszorgmedewerkers. Van daaruit is een persoonlijk zorgplan opgesteld. 

 

In uw situatie is afgesproken dat u hulp nodig hebt van de thuiszorg. Dit kan voor een korte 

of lange periode zijn. Bij de zorgverlening die wij u bieden, is het uitgangspunt u te helpen 

weer zelfredzaam te worden, zodat u niet afhankelijk hoeft te zijn van andere. Dit komt uw 

kwaliteit van leven ten goede. U krijgt binnen 2 weken een contactverzorgende aangewezen. 

Hij/zij is uw directe aanspreekpunt. 

 

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 uw contactverzorgende of Jiska van Gils, uw wijkverpleegkundige. U kunt haar bereiken 

via de receptie 0161-458010 of jvgils@stfranciscus.nl. 

mailto:jvgils@stfranciscus.nl
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Zorgdossier 

Bij de start van de zorg komt er een persoonlijk zorgdossier bij u thuis te liggen. Dit dossier is 

aangevuld met uw persoonlijke gegevens en uw persoonlijke zorgplan. Hierin staat welke 

hulp de zorgmedewerkers van Zorgcentrum Sint Franciscus bij u komen bieden. Daarnaast 

staan hierin de taken beschreven die eventuele mantelzorgers of vrijwilligers voor u doen. 

Het zorgdossier werkt als een communicatiemiddel tussen alle personen die u hulpverlening 

bieden. Zo kunnen mantelzorgers, vrijwilligers, huisartsen en eventuele andere disciplines 

hierin ook hun bevindingen of vragen kwijt. Op deze manier kan er een goede samenwerking 

plaatsvinden tussen alle partijen wat de kwaliteit van zorg rondom u ten goede komt. 

Het zorgdossier blijft te allen tijde eigendom van Zorgcentrum Sint Franciscus. Wanneer uw 

zorg stopt, zal het dossier teruggebracht dienen te worden naar het Zorgcentrum. Het 

dossier blijft hier gedurende een aantal jaren bewaard. 

 

Contactverzorgende 

Binnen twee weken na de start van de zorgverlening door het extramurale team krijgt u een 

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

directe aanspreekpunt, samen met de wijkverpleegkundige. Uiteraard kunt u bij alle 

zorgmedewerkers terecht bij vragen/opmerkingen. De contactverzorgende zal de zorg 

rondom u regelmatig met u en uw 1e contactpersoon evalueren. U kunt uw 

contactverzorgende bereiken via extramuraal@stfranciscus.nl. Hij/zij neemt dan zo snel 

mogelijk contact met u op. 

 

Tijden 

Tijdens het eerste gesprek wordt met u besproken op welke tijdstippen u zorg zult 

ontvangen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Echter is 

het voor de zorgmedewerkers niet altijd mogelijk om aan deze wensen te voldoen, 

aangezien we bij meerdere cliënten zorg moeten verlenen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Afzeggen van een zorgmoment 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u geen zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen 

aanwezig zijn en de zorg over kunnen nemen, u een uitje heeft of u graag een keer wilt 

uitslapen. Dan vragen wij u de zorg wanneer mogelijk minimaal 24 uur van tevoren af te 

zeggen.  

 

Sociale alarmering 

U kunt er in uw thuissituatie voor kiezen gebruik te maken van de sociale alarmering van 

Zorgcentrum Sint Franciscus. Hiervoor bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een 

abonnement.  Met sociale alarmering van Sint Franciscus heeft u 24 uur per dag, 7 dagen 

per week, vanaf elke plek in huis met één druk op de knop contact met een professionele 

medewerker van Sint Franciscus. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of onwel bent geworden. 

Wij sturen direct iemand naar u toe om te helpen. Voor meer informatie hierover kunt u 

contact opnemen met ons zorgcentrum. 

 

Maaltijdvoorziening 

Wanneer koken moeilijk gaat, boodschappen doen te zwaar is of u tijdelijk niet voor uzelf 

kunt zorgen, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de maaltijdvoorziening van 

Zorgcentrum Sint Franciscus. Onze maaltijden worden dagelijks in onze eigen professionele 

keuken vers bereid door vakbekwame koks.  U kunt ervoor kiezen de verse maaltijd dagelijks 

(5 dagen per week) in een warmhoudkoffer bij u thuis te laten bezorgen of gezellig samen 

mailto:extramuraal@stfranciscus.nl
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met anderen te eten in ons restaurant ‘de Vertoeverij’. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Lucy Ophof, tel. 06-13990519. 

 

Activiteiten in St. Franciscus 

Als u het prettig vindt mensen te ontmoeten en contacten te leggen, kunt u deelnemen aan 

diverse activiteiten die door St. Franciscus georganiseerd worden. Het activiteitenprogramma 

is zeer divers: zo kunt u bijvoorbeeld naar een modeshow, filmavond of muziekmiddag. Ook 

bent u altijd welkom voor een kopje koffie of thee in ons restaurant ‘de Vertoeverij’. Voor 

meer informatie over deelname aan het activiteitenprogramma en de kosten hiervan, kunt u 

terecht bij de receptie van Zorgcentrum St. Franciscus tel.nr. 0161-458010. 

Uiteraard kunt u tegen betaling gebruikmaken van extra diensten, zoals maaltijden en 

activiteiten die binnen Zorgcentrum Sint Franciscus worden georganiseerd.  

 

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. 

 

Algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden zorg zonder verblijf kunt u terug vinden op onze website: 
www.stfranciscus.nl. 
 
Ervaringen 
Wij hechten veel belang aan de mening en ervaringen van onze cliënten en hun 
mantelzorgers. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, wat tevreden cliënten tot 
gevolg heeft. Daarom willen wij u vragen om geregeld u ervaringen te delen via 
www.zorgkaartnederland.nl.  
 
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 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; mevrouw C. van Rijswijk-Oomen, tel.nr. 0161-451704 
• 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 
 

http://www.stfranciscus.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
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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 


