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Informatie familieleden/contactpersonen groepswoningen kleinschalig wonen 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Uw familielid komt  te wonen binnen een van de groepswoningen van ons 
verpleeghuisproject kleinschalig wonen. Dit zijn 5 woningen waar 7 bewoners woonachtig 
zijn en waar mogelijk gedurende de dag nog een of enkele cliënten de dag doorbrengen. 
Iedere groepswoning bestaat uit een grote huiskamer en iedere bewoner heeft eigen kamer 
tot zijn/haar beschikking. Alle woningen hebben een eigen buitenterras. Alle 5 de woningen 
zijn gelegen achter een gesloten deur en rondom een grote mooie binnentuin met 
daaromheen een gang op de begane grond en een belevingsgericht atrium 
 
Binnen de groepswoning wordt uw familielid verzorgd en begeleid door een team van 
professionele en bekwame (contact)verzorgenden/begeleiders en huishoudelijk 
medewerkers. Iedere woning heeft een vast team van verzorgenden, verpleegkundigen en 
gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie. Door de week worden zij op een aantal 
momenten bijgestaan door vrijwilligers.  
Door het jaar heen zijn er ook veel leerlingen en stagiaires werkzaam binnen het kleinschalig 
wonen. Alle groepswoningen horen behoren tot één team. Dit team staat onder leiding van 
een teamleidster. 
Een van de verzorgenden van de woning zal de contactverzorgende van uw familielid zijn die 
bij ons komt wonen. De contactverzorgende zal met u het zorgleefplan opstellen. Hierin 
staat welke zorg en begeleiding afgesproken wordt bij uw familielid. Gedurende de opname 
wordt dit zorgleefplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het zorgleefplan wordt 
regelmatig door de contactverzorgende met u doorgesproken. Indien u akkoord bent met de 
afspraken wordt u als contactpersoon ook verzocht om dit zorgleefplan te ondertekenen. 
  
De specialist ouderengeneeskunde (SOG) is eindverantwoordelijk voor de medische zorg en 
is de arts/behandelaar van de bewoners. De SOG komt in de plaats van de huisarts.  
De SOG wordt hierin zo nodig bijgestaan door medische- en paramedische disciplines (o.a.  
psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist). Gemiddeld tweemaal per 
jaar wordt iedere bewoner besproken binnen een zogenaamd multidisciplinair overleg 
(M.D.O.). Hierbij is de SOG, psycholoog, contactverzorgende en teamleidster aanwezig. De 
eerste contactpersoon van de bewoner wordt uitgenodigd voor dit overleg. 
 
Activiteiten  
De activiteiten in de huiskamer zijn erop gericht om de bewoner een gestructureerde 
dagindeling aan te bieden in een gezellige en huiselijke sfeer. De maaltijden worden zo veel 
mogelijk gezamenlijk genuttigd en de activiteiten zijn erop gericht om de bewoner zo prettig 
mogelijk te laten functioneren. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de 
bewoner en de hobby’s, interesses en levensgeschiedenis van de bewoner. In overleg met 
de verzorgende kunt u hier ook uw bijdrage aan leveren.  
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Omdat de bewoners het grootste gedeelte van de dag in de huiskamer verblijven en er hier 
ook een aantal extra activiteiten (ook wat betreft eten en drinken) worden gedaan buiten de 
normale verstrekkingen in ons Zorgcentrum, wordt van de bewoner hiervoor een bijdrage 
gevraagd. Voor 2019 is de eigen bijdrage vastgesteld op een bedrag van:  € 7,75 per maand.  
 
Als het weer het toelaat en we voldoende medewerkers of vrijwilligers hebben, gaan we met 
een of meerdere bewoners naar buiten. Daarom is voor elke bewoner een winterjas, een 
zomerjas en een vest gewenst. Ook een eigen (fleece)plaid is erg prettig omdat we voor wat 
langere wandelingen alle bewoners in een rolstoel meenemen. 
Wij vragen u daarom met klem alle eigendommen van de bewoner te merken. Dus behalve 
kleding ook een sjaal of een plaid. 
 
Voeding 
Omdat wij als instelling moeten voldoen aan wettelijk bepaalde eisen met betrekking tot 
voeding verzoeken wij u vriendelijk om rekening te houden met het volgende: 

 Indien u  individuele voedingsmiddelen voor uw familie meeneemt naar het 
zorgcentrum voor het gebruik tijdens de gezamenlijke maaltijden is het erg wenselijk 
om dit op de kamer te laten nuttigen. Met uitzondering van een drankje in de loop van 
de avond. 

 Indien u voedingsmiddelen mee neemt naar het zorgcentrum voor de gezamenlijke groep 
bewoners, dit graag in overleg met de verzorging en wees altijd attent op hygiëne met 
name over de hieronder omschreven producten. 

     Geen rauwe aan bederf onderhevige producten zoals: tartaar, rauw vlees, verse 
     slagroom, rauwe eieren, zult, etc. 
 
BOPZ 
Alle bewoners die woonachtig zijn binnen deze vijf groepswoningen hebben een 
zogenaamde BOPZ-indicatie.  
Dit is een vereiste in het kader van de Wet BOPZ. De wet BOPZ regelt in essentie twee zaken: 
1. Procedures rondom gedwongen opname van cliënten met een geestesstoornis (externe 

rechtspositie). 
2. Rechten van de cliënt tijdens de opname en het verblijf in de instelling (interne 

rechtspositie). 
 
Binnen de BOPZ-wet zijn er ook mogelijkheden voor het zo nodig toepassen van 
veiligheidsmaatregelen (b.v. het toepassen van bedhekken) op deze afdeling die in het 
belang zijn van de veiligheid van de bewoner. Aan het eventuele toepassen hiervan zijn 
bepaalde voorschriften gebonden.  
Voor verdere informatie hierover verwijs ik u naar de bijgevoegde brochure “De Wet BOPZ 
voor cliënt en familie”. 
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Toegangsdeur kleinschalig wonen 
Om de veiligheid van de bewoners te garanderen is de toegangsdeur van de afdeling van 
binnenuit afgesloten door middel van een codeslot. Deze code kan periodiek worden 
gewijzigd. De actuele code kunt u opvragen bij de verzorging. Van buitenaf kunt u middels 
de deuropener aan de muur deze toegangsdeur openen. Blijft u a.u.b. bij de deur wachten 
tot deze weer in het slot valt om te voorkomen dat er een bewoner per ongeluk met u mee 
naar buiten loopt. 
 
Bezoek 
Bezoek binnen de woningen is altijd welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Een vriendelijk 
verzoek om rekening te houden met de verzorging in de ochtend en met wat de cliënten 
binnen de groep aankunnen. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de kamer of de 
Vertoeverij te gaan als dit beter is voor een of meerdere andere cliënten. 
Wanneer er koffie- en thee gedronken wordt binnen de woning kunt u gezellig een kopje 
meedrinken in de huiskamer. Wanneer u dit wenst kunt u ook met uw familielid op zijn/haar 
kamer gaan zitten. Ook in de Vertoeverij bent u van harte welkom, om gezellig met uw 
familielid te gaan zitten. 
 
Een goed contact en een goede samenwerking met de familie c.q. contactpersoon van de 
bewoners is voor ons van essentieel belang. Aarzel daarom niet en kom met eventuele 
vragen en/of opmerkingen naar de verzorgende of de teamleider. 
 
Met vriendelijke groet,   
Medewerkers Zorgcentrum St. Franciscus. 
 
 
 
 
 
 


