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Procedure sleutelbeheer wijkcliënten 
 
Doel 
Binnen de extramurale zorg en wijkalarmering van Sint Franciscus kan het voorkomen dat er 
een sleutel tijdelijk beschikbaar wordt gesteld door de cliënt aan Zorgcentrum Sint 
Franciscus om de zorgverlening voor desbetreffende cliënt toegankelijk te maken. Om 
ervoor te zorgen dat er op een correcte manier met de sleutels van cliënten wordt 
omgegaan, is deze procedure hiervoor opgesteld. 
 
Verantwoordelijkheden 
Een sleutel wordt door een cliënt tijdelijk in bewaring gegeven bij Zorgcentrum Sint 
Franciscus met de intentie dat met deze sleutel op een correcte wijze wordt omgegaan. Dit 
betekent dat de sleutel alleen gebruikt dient te worden voor het doel, waarvoor deze sleutel 
in beheer is gesteld.  
In de situatie van extramurale zorgverlening betekent dit dat de sleutel alleen gebruikt mag 
worden door de extramurale zorgverlener op een zorgmoment dat is afgesproken en staat 
genoteerd in het zorgleefplan. Dit op het verzoek van de cliënt of diens wettelijk 
vertegenwoordiger.  
In de situatie van wijkalarmering dient de sleutel alleen gebruikt te worden bij alarmering 
van de cliënt via het wijkalarmeringssysteem. 
De code van de sleutelkluis is alleen bekend bij de medewerkers van de extramurale zorg, 
van woning Korenbloem, van de afdeling Eikenlaan, de nachtdienstmedewerkers en de 
medewerkers van de receptie. 
De code van de sleutelkluis wordt 1x per 6 maanden door de technisch medewerker 
veranderd. 
 
Werkwijze 

1. Wanneer er op verzoek van een cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger een 

sleutel wordt ingeleverd dient dit te gebeuren bij de receptiemedewerker of 

wanneer deze niet aanwezig is bij de medewerker extramuraal. 

 

2. De medewerker laat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger een 

sleutelverklaring tekenen. Hiervan wordt een kopie gemaakt en meegegeven aan de 

cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. 

 

3. De originele sleutelverklaring wordt bij de receptie bewaard. 

 

4. De ingeleverde sleutel wordt door de receptie medewerker op nummer gelabeld. 

 

5. De sleutel wordt door de receptiemedewerker in de sleutelkluis op de teampost 

extramuraal gehangen. 
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6. De sleutellijst wordt door de receptiemedewerker of de wijkverpleegkundige 

aangepast. 

 

7. De sleutel wordt vlak voor het zorgmoment / alarmoproep van de desbetreffende 

cliënt gepakt en direct na het zorgmoment / alarmoproep weer teruggehangen in de 

sleutelkluis. 

 

8. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger de sleutel, om wat voor 

reden dan ook, niet meer in beheer van Zorgcentrum Sint Franciscus wil houden, 

dient de sleutel door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger bij de receptie te 

worden opgehaald. 

 

9. Bij het tijdelijk of definitief ophalen van de sleutel dient de cliënt of diens wettelijk 

vertegenwoordiger de sleutelverklaring, bewaard door de receptie medewerker, 

opnieuw te ondertekenen voor ontvangst. 

 

10. De ondertekende sleutelverklaring blijft gedurende een periode van 1 jaar bewaard 

bij de receptie. 

 

 

 

 

 

Bij evaluatie in augustus 2016 en juni 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 

 


