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WELKOM BIJ ZORGCENTRUM ST FRANCISCUS 
 

 

U verblijft tijdelijk in het zorgpension van St Franciscus. Dit kan komen doordat u na 

een ziekenhuis opname tijdelijk niet naar huis kunt, u graag uw mantelzorger tijdelijk 

wilt ontlasten of dat uw mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Wat de reden ook 

is, wij heten u van harte welkom! 

 

Indien u komt om te herstellen na ziekenhuisopname of ziekte, werken de 

medewerkers van Zorgcentrum St Franciscus samen met u weer toe naar een zo 

groot mogelijke mate van zelfstandigheid, zodat u weer zo snel mogelijk terug naar 

uw vertrouwde omgeving kunt keren.  

Indien u echt komt “logeren” proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij hoe u het 

thuis gewend bent. 

 

Om u alvast wegwijs te maken in de faciliteiten die St Franciscus u te bieden heeft 

gedurende uw verblijf in ons Zorgpension, geven wij in deze informatiemap de 

noodzakelijke informatie. 

 

Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij Zorgcentrum St Franciscus. 
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Uw appartement 
Tijdens uw verblijf in het Zorgpension krijgt u een appartement toegewezen. Dit 
appartement is ingericht met een sta-op-stoel, televisie, bed, tafel met stoelen, 
noodzakelijk servies, een waterkoker en een koelkast. Beddengoed en handdoeken 
zijn aanwezig. Het staat u vrij om wat persoonlijke spullen uit uw thuissituatie mee te 
brengen, om u snel thuis te laten voelen. De verantwoordelijkheid voor het steeds 
afgesloten houden van uw appartement berust bij u.  
 

Zorgdossier  
Bij aanvang van de zorg wordt een zorgdossier voor u aangemaakt. Dit dossier bevat 
uw persoonlijke gegevens en uw persoonlijke zorgplan. Hierin staat welke hulp de 
zorgmedewerkers van Zorgcentrum St Franciscus bij u komen bieden. Daarnaast 
staan hierin de taken beschreven die eventuele mantelzorgers of vrijwilligers voor u 
doen. Het zorgplan dient tevens om verantwoording over de geleverde zorg af te 
leggen aan uw zorgverzekeraar. 
Het zorgdossier blijft te allen tijde eigendom van Zorgcentrum St Franciscus. 
Wanneer de zorg aan u wordt afgesloten, blijft het zorgdossier bij Zorgcentrum St 
Franciscus. Het dossier blijft hier gedurende een aantal jaren bewaard volgens de 
wettelijke eisen. (15 jaar). 
 

Tijden  
Tijdens het welkomstgesprek wordt samen met u bekeken op welke tijdstippen de 
zorg ongeveer geboden zal worden. Uw wensen zijn leidend binnen onze 
mogelijkheden. Regelmatig zal de geleverde zorg met u worden geëvalueerd en zo 
nodig worden bijgesteld naar aanleiding van veranderende behoeften en 
mogelijkheden. 
 

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 indien mogelijk minimaal 24 uur van 
tevoren af te zeggen. 
 

Kosten 
Voor de pensionfaciliteiten binnen het zorgpension van St. Franciscus betaalt u een 
vast bedrag per dag. Hierbij is het verblijf, uw maaltijden, koffie en thee, deelname 
aan activiteiten  en schoonmaak van het appartement (1x per week) inbegrepen. 
Afhankelijk van uw zorgverzekering  is het soms mogelijk deze kosten te declareren. 
Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.  
De geleverde persoonlijke verzorging wordt na indicatie door de wijkverpleegkundige 
vergoed door uw zorgverzekeraar. In een enkel geval zult u zelf de rekening voor 
persoonlijke verzorging voor moeten schieten, of wordt niet het volledige bedrag 
vergoed. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 

 

Post, telefoon en centrale antenne 
De post en uw kranten worden bij de receptie bezorgd en kunt u hier ophalen. 
Tegenover de receptie hangt een brievenbus. Hier kunt u uw uitgaande post in kwijt. 
In de zorgpensionappartementen is geen telefoon en wifi aanwezig. Wel is er een 
televisie aanwezig. Tevens beschikt St Franciscus over een intern televisiekanaal. 
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Alarmering 
Het appartement beschikt over een alarmeringssysteem. Hiermee kunt u hulp 
inroepen in geval van nood. In de douche/toiletruimte hangen twee rode koorden, 
waaraan u kunt trekken. Zowel in de woonkamer als in de slaapkamer hangt een 
kastje aan de wand met een rode knop waarop u kunt drukken. Ook beschikt u over 
een halsalarm waarmee u op afstand het alarm kunt activeren. Wij adviseren u om 
dit halsalarm altijd bij u te dragen. Na een alarm kan de medewerker een 
spreek/luisterverbinding tot stand te brengen. Het halsalarm is niet waterdicht en kan 
dus niet onder de douche gebruikt worden. 
 

Recreatie 
Er is van alles te doen bij Zorgcentrum St Franciscus. Van spelmiddagen, koersbal 
en gym voor ouderen tot muziekuitvoeringen. Voor ieder wat wils. Elke middag is er 
in De Vertoeverij of in het Atrium een activiteit. Het programma wordt gepubliceerd 
op diverse plekken in huis. 

 

Receptie 
Bij de receptie kunt u terecht met algemene vragen. Ook kunnen gasten zich hier 
melden. 
De receptie is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 
uur. Op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Kapsalon 
Op de begane grond, in het Atrium bevindt zich een kapsalon. De openingstijden 
staan aangegeven op de deur. U dient zelf afspraken te maken met de kapster. De 
kosten zijn voor eigen rekening. 
 

Winkel 
In het Zorgcentrum St Franciscus is een winkeltje aanwezig. De openingstijden vindt 
u bij de winkel. Ook kunt u informeren bij de receptie.  
 

Restaurant 
De Vertoeverij doet ook dienst als restaurant. De keukenbrigade nodigt u uit om de 
warme maaltijd om 12.00 uur in het restaurant te komen nuttigen. Uiteraard is uw 
familie ook van harte welkom om tegen betaling een maaltijd te nuttigen. Met diëten 
wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.  
In De Vertoeverij wordt ‘s morgens, van 10.00 uur tot 11.00 uur koffie en thee 
geschonken. Ook in de middag vanaf 14.00 uur kunt u hier terecht voor een kopje 
koffie / thee, een andere drankje of lichte versnapering. 
U bent van harte welkom.  
Tegen betaling wordt ook aan uw gasten koffie en thee geserveerd. 
 

Medische zorg 
Gedurende uw verblijf in het zorgpension blijft de medische zorg de 
verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts.   

Parkeren 
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Auto’s mogen niet voor de hoofdingang worden geparkeerd. Dit in verband met de 
bereikbaarheid van ambulance en brandweer enz. 
Bij de hoofdingang zijn twee parkeerplaatsen voor mindervaliden. Hier mag u 
uitsluitend parkeren als u in het bezit bent van een gemeentelijke ontheffing. Dit 
betekent een actuele parkeerkaart op naam met pasfoto. 
 

Huisdieren 
In het zorgpension  zijn geen huisdieren toegestaan. 
 

Rookbeleid 
Binnen Zorgcentrum St Franciscus is een algemeen rookverbod van kracht, conform 
de huidige wettelijke bepalingen. In uw appartement mag niet gerookt worden. Wilt u 
roken dan kunt u gebruik maken van het balkon of de rookruimte op de 2de 
verdieping van het verzorgingshuis. 
 

Brandveiligheid 
In ons zorgcentrum 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! 
 
M.b.t. de brandveiligheid op de kamers/appartementen gelden de volgende regels: 

 Roken in het zorgpension is verboden. 

 Het gebruik van kaarsen, straalkacheltjes of oliekacheltjes is verboden. 

 Plaats geen bloemen of planten op de TV. 

 Elektrische snoeren mag u niet zelf aanleggen. Ook ondeugdelijke elektrische 
apparaten en snoeren in uw appartement hebben is verboden. 

 U mag geen brandbare vloeistoffen of chemische middelen in uw appartement 
bewaren. 

 Zet elektrische apparaten uit als u weggaat. 

 Gebruik maken van andere warmtebronnen voor koken en verwarming van uw 
appartement dan een kookplaatje of koffiezetapparaat en de centrale verwarming 
is verboden  

U wordt verzocht uw medewerking te verlenen aan een eventuele controle van uw 
elektrische apparaten en snoeren door de technisch medewerker van St Franciscus.  
 

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 
welkomstgesprek 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. 
 

http://www.stfranciscus.nl/
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Zorgkaart Nederland 
Uiteraard zijn wij ontzettend benieuwd hoe u het verblijf in het zorgpension van 
Zorgcentrum St. Franciscus en onze zorg- en dienstverlening heeft ervaren. Wij 
willen u dan ook vragen om een beoordeling achter te laten op 
www.zorgkaartnederland.nl. 

 

Klachtenprocedure 
St 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 of 
gevoelens van onvrede over bijvoorbeeld aspecten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg ontstaan. 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 één van de volgende functionarissen: 

 contactverzorgende 

 teamleider / wijkverpleegkundige 

 directeur 

 cliëntvertrouwenspersoon. Zie ook de klachtenregeling. 

 Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o.   
 

Zorgcentrum St Franciscus heeft een overeenkomst afgesloten met de Regionale 
Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o.   
Adres van de klachtencommissie: 
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Regio Breda e.o. 
Kantoorvilla Bellevue 
Liesboslaan 8 
4813 EC Breda 
U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. 
Tijdens het intakegesprek ontvangt u (schriftelijke) informatie over de 
klachtenregeling. 

 

 

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

http://www.stfranciscus.nl/

