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Voorwoord van de directie

Liever zouden we het er helemaal 
niet meer over hebben, maar het 
kan bijna niet anders dan dat ik in 

dit voorwoord toch weer stilsta bij het 
coronavirus. Het is de afgelopen periode 
welhaast allesoverheersend geweest. Er 
is geen dag voorbij gegaan zonder dat 
corona impact op ons dagelijkse leven 
heeft gehad. 

In de vorige editie van ‘Ons Franske’ gaf 
ik aan dat het te hopen was dat we rond 
deze tijd weer de normale dagstructuur 
zouden kunnen oppakken. Nou, op 
het moment van het schrijven van dit 
voorwoord kunnen we gerust stellen 
dat echt nog niet alles terug is naar 
normaal. Je hoort juist veel zeggen dat 
we met elkaar moeten wennen aan het 
‘nieuwe normaal’. Daarmee wordt dan 
gedoeld op het 1,5 meter afstand houden 
van elkaar. Totdat er een vaccin is, zal 
dit de norm zijn. Voorlopig gaat dit niet 
veranderen.

Hoewel we nog altijd midden in de 
coronafase zitten, hebben we gelukkig 
alle lange tijd geen nieuwe besmettingen 
meer gehad. Er zijn geen nieuwe 
bewoners ziek geworden als gevolg 
van corona en ook zijn er geen nieuwe 
medewerkers meer besmet geraakt. Wel 
zijn er veel mensen getest, maar alle 
testen kwamen negatief terug.

Ook is het zo dat we ondanks alles 
weer veel van de oude situatie terug 
hebben. Zo is bijvoorbeeld het restaurant 
weer open en misschien nog wel veel 
belangrijker: het hele gebouw is weer 
open voor bezoek. Het dichtgaan voor 
bezoek is misschien wel het ergste wat 
we mee hebben moeten maken. Ik denk 
dat we inmiddels met z’n allen ook zo ver 
zijn dat we kunnen zeggen dat we dit ook 
nooit meer mee willen maken. Mocht 
er sprake zijn van een tweede golf aan 
coronabesmettingen, dan zullen we het 
anders moeten doen. 

Laten we er alles aan doen om te 
voorkomen dat er een tweede golf komt. 
Het is daarom ook echt heel belangrijk 
dat we de hygiënemaatregelen goed in 
acht blijven nemen en niet verslappen. 
Gedurende de zomermaanden hebben 
we op veel plekken gezien wat het 
gevolg is als mensen zich niet aan de 
regels houden. Je ziet dan het aantal 
besmettingen rap oplopen en vervolgens 
krijgen gebieden of hele landen de code 
oranje. Alert blijven is daarom cruciaal. 
Dit is ook het enige wat we zelf kunnen 
doen om zo weinig mogelijk last te 
hebben van corona.

Intussen weten we ook dat de 
buitenlucht goed lijkt te doen. Dat wisten 
we natuurlijk al, maar door buiten te 
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zijn en door goed te ventileren lijkt het 
coronavirus ook minder kans te hebben. 
Ik zou zeggen: geniet daarom van het 
lekkere weer zolang het kan en haal 
zoveel mogelijk frisse lucht naar binnen 
als je zelf moeite hebt om naar buiten te 

gaan. Laten we elkaar scherp houden en 
samen staan we sterk totdat het vaccin 
er is!

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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B ijna iedereen is weer terug van 
zijn welverdiende vakantie 
en is weer aan de slag, zo ook 

de redactie van Ons Franske. Voor 
iedereen wat leesplezier, puzzelplezier, 
wat nieuwtjes en nog veel meer. 
Kortom voor ieder wat wils.

Zoals andere keren: geniet ervan 
en natuurlijk blijven ideeën voor 
Ons Franske altijd welkom. 

U kunt ze doorgeven aan de redactie. 
We zullen er zeker ons voordeel mee 
doen.

Iedereen veel leesplezier.
groetjes van de redactieleden,
Hannie, Myriam, Liza en Chantal

Colofon

Ons Franske verschijnt 3x per jaar en is 
een uitgave van zorgcentrum St. Franciscus
Oplage: 500 stuks
Redactie:  Hannie Jansen, Liza Hendrickx,  

Chantal Ermen, Myriam Aarts
Redactieadres:  maarts@stfranciscus.nl  

(Myriam Aarts)
Grafisch ontwerp: MEO
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Helaas geen activiteitenkalender

In verband met het coronavirus is niet duidelijk welke 
activiteiten plaats kunnen gaan vinden. Mochten activiteiten 

georganiseerd gaan worden dan worden de bewoners hiervan 
tijdig op de hoogte gebracht.
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Activiteiten in de koffiehoekjes

S inds het vervangen van de 
zustersposten door koffiehoekjes 
op Beukenlaan en Dennenlaan 

hebben we de mogelijkheid om met 
kleine groepjes bewoners activiteiten 
te doen. Dit varieert van een 
kaart-/spelmiddag, geheugentraining, 
knutselmiddag tot aan een 
bakactiviteit. Geprobeerd wordt zoveel 
mogelijk bewoners aan bod te laten 
komen door een activiteit op maat aan 
te bieden.
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Zo hebben we een keer wafels 
gebakken waarbij de bewoners het 
beslag konden kloppen en we daarna 
warme wafels met aardbeien en 
slagroom konden eten. Er werd heerlijk 
van gesmuld…ook het personeel kwam 
op de heerlijke wafellucht af en zo 
bleef er geen een wafel over.
Tijdens het mooie zomerweer hebben 
we in de keuken fruit besteld (appels, 
peren, meloen, aardbeien, kiwi’s, 
banaan) dat door onze bewoners 
werd geschild en in stukjes gesneden. 

Ondertussen werd er gezellig gekletst 
over wat ze vroeger zoal hadden 
ingemaakt aan fruit en hoe dat in zijn 
werk ging. 

Nadat al het fruit in kleine stukjes 
was gesneden, werd in de keuken 
een bak roomijs gehaald en kon er 
worden gesmuld van heerlijk vers fruit 
met ijs. Ook zijn we alle kamers nog 
langsgegaan om die bewoners ook te 
voorzien van heerlijk ijs met fruit. 
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Jan en Nely Meeuwesen hadden op 
16 mei hun diamanten huwelijksfeest 
in Huize St. Franciscus.

Het feest zou groots gevierd gaan 
worden bij café-restaurant de 
Hooikar in Gilze op 24 mei (op de 

dag dat Jan 87 jaar werd), met vrienden 
en familie maar het coronavirus gooide 
roet in het eten. We zaten met een 
intelligente lockdown.

Toch is deze bijzondere dag niet 
zomaar voorbij gegaan. Het begon al 
op woensdag 13 mei toen er een mooi 
artikel stond geschreven in het Gilze 

en Rijens krantje over het diamanten 
paar, waarna de eerste felicitaties al 
binnenkwamen.
Op vrijdag 15 mei kwam de nieuwe 
burgemeester Derk Alssema in 
de ochtend op visite in de nieuwe 
gespreksruimte, voorzien van de plastic 
scheidingswand, om het bruidspaar 
Jan en Nely te feliciteren. Jan en Nely 
waren erg trots dat de burgemeester 
langskwam en het was een ontzettend 
gezellig en leuk gesprek.

Op zaterdag 16 mei werd alles versierd 
met gouden ballonnen en vlaggetjes en 
begon de dag met het reveille blazen 

Jan en Nely Meeuwesen, 60 jaar getrouwd
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door Ton de Bruijn, die ook het artikel 
in het Gilze en Rijens krantje had 
geschreven.

Daarna heeft dochter Angelique, die 
voor deze ene dag het bruidspaar mocht 
assisteren op hun kamer, alle kaarten en 
gelukwensen voorgelezen, waaronder 
ook een brief van de koning en koningin 
en een brief van de commissaris van de 
koning van de provincie Noord-Brabant. 
Hierna hebben Jan en Nely onder het 
genot van een gebakje en cappuccino 
op televisie alle filmpjes gekeken en 
geluisterd met daarin de gelukwensen 
door kinderen, kleinkinderen, ooms, 
tantes, neven en nichten.

Om 12.00 uur heeft de keuken van  
St. Franciscus een heerlijk diner 
verzorgd, uitgekozen door Jan en Nely. 
Dit diner werd genuttigd onder het genot 
van een wijntje in de gespreksruimte. 
Jan en Nely en dochter Angelique aan de 
ene zijde van de plastic scheidingswand 
en dochter Jose, zoon Hans en dochter 
Miranda aan de andere zijde. Aan het 
einde van het diner werden ze door de 
verzorging toegezongen en verwend met 
een prachtig levensmiddelenpakket.

Om 14.00 uur is het bruidspaar naar de 
kamer gegaan. Nadat ze plaats hadden 
genomen op hun versierde balkon zijn ze 
verrast met een prachtig optreden van 
het Gils Cabaret. Deze hadden liedjes 
gemaakt over het levensverhaal van 

Jan en Nely, zongen liedjes van vroeger, 
speelde cabaret en deden zelfs een echte 
klompendans. Dit alles werd opgevuld 
met muziek van Riny Marijnissen op zijn 
accordeon.

Beneden stonden alle kinderen en 
kleinkinderen en wat omstanders op 
1,5 meter en genoten van dit leuke 
programma maar zeker ook van blije 
en genietende (o)pa en (o)ma. Ook was 
er gebak met bubbels voor kinderen 
en kleinkinderen zodat er ook nog kon 
worden geproost op dit heuglijke feit. 
Jan heeft zelfs nog samen met dochter 
Angelique een dansje gedaan op het 
balkon. Ondanks de beperkingen kunnen 
ze nog lang samen nagenieten van 
deze zonnige en prachtige dag en alle 
felicitaties en bloemen. Heel veel dank 
voor het mogelijk maken van deze dag 
aan verzorgingshuis St. Franciscus, Riny 
Marijnissen, Ton de Bruijn en vooral ook 
aan het Gils Cabaret.
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Herfst

Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van 
okers en omber.

Toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans.

de zon heeft  in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen uit de sneeuw 
geplukt.

en daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet.

Toon Hermans



Even voorstellen
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Mijn naam is Laura Evers en sinds 
1 april ben ik als teamleider 
Facilitair werkzaam bij St. 

Franciscus. Ik ben 29 jaar, geboren en 
getogen in Dongen en woon hier samen 
met vriend en kat. In mijn vrije tijd sta 
ik graag op de golfbaan of lig ik in het 
zwembad; ik speel waterpolo. Daarnaast 
ga ik ook graag uit eten of met vrienden 
de kroeg in. De keuze voor de opleiding 
hotelmanagement was daarom ook snel 
gemaakt. Toen ik na mijn afstuderen als 
teamleider eten & drinken aan de slag 
mocht bij een ouderenzorgorganisatie in 

De Kempen was ook de link met de zorg 
gelegd. 

De kleinschaligheid van St. Franciscus 
maakt dat ik me hier vanaf het eerste 
moment heel erg fijn voel. Als teamleider 
facilitair ben ik verantwoordelijk voor 
de huishoudelijke dienst, de keuken en 
de Vertoeverij. Die laatste staat aan de 
vooravond van een grote verandering. 
De huidige receptie is sinds 1 september 
gesloten. Vanaf nu kunt u zich voor 
informatie wenden tot de medewerkers 
in de Vertoeverij. In oktober zal de 
huidige receptie worden omgebouwd 
tot een heuse koffiebar waar iedere 
bezoeker die wacht op zijn of haar 
afspraak, wordt verwend met een 
heerlijk kopje koffie. In de Vertoeverij 
zelf worden ook wat veranderingen 
doorgevoerd die ervoor zorgen dat er 
een fijne plek gecreëerd wordt om te 
kunnen genieten van uw koffie. 

De medewerkers in de Vertoeverij 
worden dus nog meer in hun kracht als 
gastvrouw gezet om ervoor te zorgen 
dat al onze bewoners en bezoekers een 
gastvrij (t)huis ervaren!

Mag ik na de verbouwing het eerste kopje 
koffie met u drinken? Ik kijk ernaar uit!
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Ouderen snacken naar gezelschap

Tijdens de coronaperiode misten 
de ouderen van Franciscus en 
buurtbewoners de lekkere friet op 
maandagavond in de Vertoeverij.
Mevrouw De Vet vertelde haar 
kleinzoon Joris (die verantwoordelijk is 
voor de kwaliteitscontrole bij Agristo, 
een grote producent van frites) over de 
wekelijkse frietavond in de Vertoeverij. 
Het is vooral zo lekker omdat het ook 
een gezellig moment in de week is, 
samen buurten en friet eten met elkaar. 
En dat wordt in de coronatijd wel erg 
gemist.

Joris weet echter met behulp van een 
dik touw de friet van zijn bedrijf Agristo 

Joris van de frietfabriek trakteert bewoners en buurtbewoners 
van zorgcentrum St. Franciscus
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via haar balustrade haar appartement 
binnen te smokkelen.
Haar frietmaandag is hiermee gered 
en Joris wint met dit verhaal een 
wedstrijd die onder het personeel van 
Agristo is uitgezet en de prijs: friet voor 
alle bewoners en buurtbewoners van 
zorgcentrum St. Franciscus.
Bedankt Joris!!

Dus op maandag 25 mei komt om 16.00 
uur de frietwagen aanrijden en al snel 
vormt zich een lange rij wachtenden uit 
de buurt, wel op afstand van elkaar.
Voor onze bewoners werd de friet met 
kroket op de kamer gebracht omdat 
er toen nog geen versoepeling van 
het coronabeleid was waardoor onze 
bewoners helaas niet naar buiten 
konden.

Bedankt frietbakkers Conny en 
Armand: iedereen heeft zich het frietje 
met kroket heerlijk laten smaken!!
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S inds december 2019 is er een 
nieuwe beweegrichtlijn voor 
ouderen. Deze beweegrichtlijn 

adviseert om elke week minimaal 150 
minuten matig intensief te bewegen, 
verspreid over meerdere dagen. 

Meer bewegen voor ouderen met de FAC

Bijvoorbeeld door te wandelen, 
dansen of gymmen. Ook raad de 
beweegrichtlijn ouderen aan om 2x 
per week spier- en botversterkende 
oefeningen te doen in combinatie met 
balanstraining.
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Regelmatig matig intensief bewegen 
zorgt voor een goede conditie van de 
hart- en bloedvaten, longen en spieren. 
Matig intensief bewegen betekent dat 
de hartslag iets omhoog gaat en de 
ademhaling versnelt. Praten is mogelijk 
maar kost meer moeite.

Maar hoe doe je dat?
Binnen kleinschalig wonen is een 
project gestart om bewegen méér te 
gaan stimuleren. Dit doen we aan de 
hand van de gemodificeerde Fysieke 
Activiteiten Categorieën afgekort de 
FAC. De FAC is een meetinstrument 
waarmee het beweegniveau van een 
bewoner in kaart wordt gebracht. Zo 
laat de FAC zien of iemand zelfstandig 
kan lopen of juist hulp nodig heeft.

Op elk beweegniveau van de FAC kan 
worden bewogen. Het stimuleren 
van het bewegen wordt met de FAC 
gemakkelijker want door de FAC te 
hanteren, weet iedereen precies wat 
men van de bewoner mag verwachten. 
Zo zijn de verzorgenden, familie en 
mantelzorgers beter in staat om op 
het juiste beweegniveau verschillende 
activiteiten aan te bieden.

Een kort voorbeeld
Elke zondagmiddag ga ik bij mijn oma 
op bezoek en speel ik met haar een 
spelletje. Vroeger toen ik nog bij mijn 
oma mocht logeren, speelden wij sa-
men al spelletjes. Ik ontvang vanuit St. 

Franciscus een brief over de FAC. Bij het 
volgende bezoek aan mijn oma lees ik 
in de FAC dat zij, met behulp van een 
rollator, nog een rondje in de omloop 
kan lopen. Ik besluit om voorafgaand 
aan het spelletje en de koffie met mijn 
oma een rondje te lopen. Voor mij een 
heel bijzondere ervaring, ik wist niet dat 
ze dat nog kon.

Het voorbeeld laat zien dat het 
beweegniveau soms hoger is dan van 
de bewoner gevraagd wordt. Ook zal 
het voorkomen dat het beweegniveau 
(tijdelijk) lager is dan van de bewoner 
gevraagd wordt. Een tijdelijke 
achteruitgang kan komen door ziekte of 
een val.

Bewoners regelmatig zoveel mogelijk 
op hun eigen beweegniveau uitdagen is, 
zoals de beweegrichtlijn aangeeft, erg 
belangrijk voor de gezondheid en het 
welzijn van de bewoner.



Optreden Bart van Loon
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In verband met de nog geldende 
coronaregels om niet met teveel 
bewoners bij elkaar te zijn, heeft Bart 

van Loon 2 optredens buiten verzorgd.
Op maandag 27 juli kwam Bart een 
optreden verzorgen voor de bewoners 
van IDW en ook de buurtbewoners 
hadden de mogelijkheid om dit vanaf 
hun terras/balkon te volgen. Bart zou 
van 14.30 uur tot 15.30 uur een optreden 

verzorgen maar het Nederlandse weer 
gooide roet in het eten. Er zou om 14.30 
uur een behoorlijke regenbui over Gilze 
trekken waardoor we besloten het 
optreden een half uurtje later te laten 
starten. En daarna hebben we het de 
gehele middag verder droog gehouden!
Bewoners konden vanaf het terras op 
afstand van elkaar of vanaf hun balkon 
meegenieten van alle meezingers die 
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Bart ten gehore bracht.
Het was een gezellige middag!

Op woensdag 25 juli heeft Bart bij alle 
woningen via het terras gezongen voor 
de bewoners van KSW. Ook hier werd 
het optreden van Bart enthousiast 
ontvangen! In de stralende zon reed Bart 
zijn bolderwagen met geluidsapparatuur 
van woning naar woning om iedereen op 
deze manier te laten genieten van zijn 
gezellige zomerrepertoire.
Ook hier was het een gezellige middag en 
voor herhaling vatbaar!
We zien Bart zeker nog eens terug. 
Maar dan hopelijk weer binnen in de 
Vertoeverij en het Atrium.
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Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
Receptie:
Sinds 1 september 2020 is de receptie 
gesloten. Voor vragen kunt u terecht bij 
onze Vertoeverijmedewerkers.

Winkeltje in Zorgcentrum 
Sint Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 
11.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 
uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.
Voor noodgevallen kunt u bel-
len naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 

meest recente ontwikkelingen lezen. 
De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.00 uur.
 
Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0161 – 453442 / 06 57582462.

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
Mevrouw Wil van Koot, bereikbaar via 
w.vankoot@gimd.nl of via 06-22499810

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct 
wenden tot de leden: 
•  Mevrouw J. Jacobs: voorzitter 

cliëntenraad.
•  De heer J. Broeders: penningmeester 

(e.v.mevr. Broeders, Gouden Regen).
•  Mevrouw L. van Kerkhof – Paulissen 

(dochter app.10).

Bibliotheek:
Per twee weken komen op dinsdag 
vrijwilligers bij u aan de deur en kunt u 
een keuze maken uit boeken van onze 
huisbibliotheek.  

Geheugensteuntjes
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Kapster:
U kunt een afspraak maken met :
•  Toos Beenhakkers  

tel. 06 - 21973003
•  Willeke Louws - van Beijsterveldt. 

tel. 161-453333 / 06-23035935.

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

Bloedafname:
Dagelijks komt een medewerkster 
van de prikdienst in ons 
zorgcentrum. Deze medewerkster 
komt bij u langs wanneer u een 
verwijzing heeft van uw huisarts.

Prikpost WZC:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 
uur is de prikpost van Diagnovum op 
Dennenlaan in St. Franciscus aanwezig. 
( 2e verdieping, rechts om het hoekje 
achter de zitkamer) Dit is zowel voor 
bewoners van St. Franciscus als voor de 
inwoners van Gilze.
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Puzzel

De koppijn kwis….  oft ewel woordspel.
Wilt u in de onderstaande zinnen die woorden onderstrepen, die je ook van rechts 
naar links kunt lezen.

• Je moet wel lef hebben. Krek, zo is het maar net, de kans niet laten liggen.

• Die kruk is al bezet, ach loop naar de pomp en wel zo snel als je kan.

• Daar was laatst een meisje loos… wanneer ga jij op reis?

• Met kit is het goed lijmen, tal van anderen zijn u voorgegaan.

• Ik ging in rook op toen zij pal voor me stond.

• Dat was ’n bittere pil… maar dat kan toch niet?

• Voor mijn part, ik houd de eer aan mezelf.

• Hij was helemaal van de kook toen zij ’n lot uit de loterij won.

• De kok blijft  ’n leek en wordt zelfs door schade en schande niet wijzer.

• Die reep smaakt naar meer… let op, want er zit ’n pit in.

• Hij nam de proef op de som.

• Ik heb negen neven en nichten.

• Koop jij ook meer dan eens ’n kiloknaller?

• Weet je zeker dat die pen leeg is?

• Van de hak op de tak: past niet.



Spotify in St. Franciscus

“Muziek en zang, dat is ons leven”, 
de eerste zin uit het Gils volkslied 
en bovendien erg toepasbaar op de 
bewoners van St. Franciscus. Herkenbare 
muziek draagt bij aan een gevoel 
van veiligheid en zorgt hierbij voor 
ontspanning. Hoe mooi zou het zijn als 
muziek ingezet zou kunnen worden op 
de plaatsen waar dit nodig is? Sinds kort 
is dit idee realiteit binnen St. Franciscus. 

Spotify en bluetooth speakers, voor 
sommige heel bekende termen. Het 
zijn recente technische ontwikkelingen 
die het mogelijk maken om vrijwel alle 
liedjes af te spelen op een draadloze 
speaker. 
“Ik vond het zonde dat deze techniek 
nog nergens aangeboden werd  en 
ben dan ook erg blij dat we dit hebben 
kunnen realiseren”, zegt Rein van Bedaf, 

de muziektherapeut van St. Franciscus. 
“Muziek in het dagelijks leven draagt bij 
aan ontspanning en daarbij prikkelt het 
de hersenen om in beweging te komen”. 

Hoe werkt het? 
Spotify is een programma waarbinnen 
afspeellijsten kunnen worden gemaakt. 
Hier kan in principe voor iedere bewoner 
een eigen lijst gemaakt worden. Zo kan 
de voorkeursmuziek van deze bewoner 
aangeboden worden op plekken waar 
dit nodig geacht wordt. Hierbij kunt u 
denken aan de huiskamer, slaapkamer 
en zelfs de badkamer. Op deze manier 
kunnen zorgmomenten als meer 
ontspannen ervaren worden, kan 
nachtelijke onrust tegengegaan worden, 
kan onrust tegengegaan worden op het 
eind van de middag en zijn er nog talrijke 
mogelijkheden van inzet denkbaar.

Daarnaast wordt er in de huiskamers een 
standaard leefklimaat gecreëerd waarbij 
in de ochtend en avond ontspanning 
centraal staat en juist in de middag 
de mensen aangemoedigd worden 
om actiever te worden om de vitaliteit 
en kwaliteit van leven zo tegemoet te 
komen.
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Je eigen muziek luisteren, waar en wanneer je maar wilt
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Wet zorg en dwang

Algemeen
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat over 
zorgvuldigheidseisen bij onvrijwillige 
opname van en (onvrijwillige) zorg aan 
personen met een psychogeriatrische 
aandoening, zoals dementie, die aange-
wezen zijn op zorg. Deze wet beschermt 
uw rechten als u onvrijwillige zorg ont-
vangt.

Het uitgangspunt van de Wzd is dat zorg 
wordt verleend volgens het zorgplan 
en met instemming zoals met u (en 
uw eventuele vertegenwoordiger) is 
afgesproken. Er kan zich echter een 
situatie voordoen, waarin uw arts van 
mening is dat u zorg nodig heeft, maar u 
het daar niet mee eens bent (dit wordt in 
de wet onvrijwillige zorg genoemd). 
Dan geldt het principe: ‘Nee, tenzij …’. 

Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, 
in principe níet mag worden toegepast 
behalve in de situatie dat ‘niets doen’ 
ernstig nadeel voor u betekent. Het 
verlenen van de onvrijwillige zorg is 
dan bedoeld om ernstig nadeel te 
voorkomen. Onvrijwillige zorg is altijd 
een allerlaatste optie.

Het uitgangspunt van de wet ‘Nee, 
tenzij …’ sluit aan bij de visie van St. 
Franciscus dat cliënten zo veel en zo lang 
mogelijk zelf de regie behouden over 
hun eigen leven, waarbij het toepassen 
van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk 
vermeden wordt. Als onvrijwillige 
zorg moet worden toegepast, doen 
we dat met inachtneming van alle 
zorgvuldigheidseisen en wettelijke 
normen. 
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Als u met de Wet Zorg en Dwang 
te maken krijgt, heeft u de 
volgende rechten:

Recht op inspraak
In de wet zijn bepalingen opgenomen om  
u zoveel mogelijk zelf de regie over uw 
leven te geven. Dat betekent onder meer:
•  dat u zoveel mogelijk zelf moet kunnen 

beslissen
•  dat de inzet van onvrijwillige zorg 

zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen en beperkt en alleen 
ingezet als dit echt niet anders kan en 
steeds na zorgvuldige afweging

•  dat u wordt geïnformeerd over het 
opnemen van onvrijwillige zorg in uw 
zorgplan en dat u aanwezig mag zijn bij 
de overleggen hierover. 

Recht op een vertegenwoordiger
In principe beslist u zelf. Als u een 
bepaald besluit echter niet meer zelf 
kunt nemen, kan uw vertegenwoordiger 
namens u beslissen. U bepaalt in principe 
zelf wie uw vertegenwoordiger is. 
Hiervoor kunnen in aanmerking komen:
•  Uw echtgenoot, partner of levensgezel; 

of 
•  Uw ouder, kind, broer of zus, 

grootouder of kleinkind; of   
• I emand anders die u zelf schrift elijk 

heeft  gemachtigd; of
•  Als de rechter voor u een mentor of 

curator heeft  benoemd, geldt deze als 
uw vertegenwoordiger.  

Wij bespreken bij opname met u, wie uw 
vertegenwoordiger is. Als er niemand is, 
die als uw vertegenwoordiger optreedt, 
terwijl dit wel noodzakelijk is, zal St. 
Franciscus de rechter vragen om een 
mentor voor u te benoemen.  

Recht op een cliëntvertrouwens-
persoon voor zaken rondom 
onvrijwillige zorg
U heeft  recht op ondersteuning door 
een cliëntvertrouwenspersoon bij al 
uw vragen, problemen en klachten 
die met onvrijwillige zorg te maken 
hebben. De cliëntvertrouwenspersoon 
staat u bij en geeft  u advies. Deze 
cliëntvertrouwenspersoon werkt 
niet voor St. Franciscus maar is 
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onafhankelijk. Wij horen het graag 
als u wilt, dat wij uw gegevens aan de 
cliëntvertrouwenspersoon doorgeven, 
zodat deze contact met u op kan nemen.  

Voor cliënten van St. Franciscus te Gilze 
is mevrouw Paulien Versantvoort de 
cliëntvertrouwenspersoon(CVP): De 
volledige gegevens van de CVP staan 
hieronder vermeld:
Paulien Versantvoort 
mobiele nummer 06-34114902
pversantvoort@zorgbelang-brabant.nl,

Klachtrecht
De Wet zorg en dwang  heeft  een eigen 
klachtenregeling voor klachten over 
onvrijwillige zorg en opname. Deze 
klachtenregeling is onder meer van 
toepassing op klachten over:
•  het besluit om onvrijwillige zorg in het 

zorgplan op te nemen;
•  besluiten over uitvoering van 

onvrijwillige zorg op basis van het 
zorgplan of in onvoorziene situaties;

•  klachten over de beoordeling van de 
wilsbekwaamheid van een cliënt;

•  klachten over beslissingen van de Wzd-
functionaris.

U kunt met deze klachten terecht bij de 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. 
Meer informatie en de klachtenregeling 
vindt u op de website van de 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg: 
www.kcoz.nl 

Huisregels
Op de locatie van St. Franciscus waar u 
verblijft  gelden huisregels. Wij zullen de 
huisregels aan u bij opname verstrekken, 
daarnaast vind u onze huisregels op onze 
website.  

Rechten van uw 
vertegenwoordiger
Uw vertegenwoordiger heeft  dezelfde 
rechten als u en heeft  het recht:
•  Om betrokken te worden bij de 

beslissingen over (onvrijwillige) zorg;
•  Geïnformeerd te worden over de zorg 

en keuzes.
•  Aanwezig te zijn bij het overleg over het 

opnemen van onvrijwillige zorg in uw 
zorgplan.

•  Op ondersteuning door de 
cliëntvertrouwenspersoon.

•  Om een klacht in te dienen.
Daarnaast heeft  uw vertegenwoordiger:
•  Recht op inzage in die delen van uw 

dossier, dat gaat over de onderwerpen 
waarop u wilsonbekwaam bent.
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Un Baadr
Unne Brabander da worde nie

Da bende, of da bende nie

’t zit in oew gene en oew bloed

’t is gemoedelijk en goed
Meej unne zachte G

Unne Brabander kunde nie worre
Al doe de nog zo goe uw best

Zonder dat ie er erg in hee
Onderscheidt ie zijn eige van de rest

Ge hoeft ut echt nie te probere
Want ge kunt ut nergens lere
En krijgt ut nooit onder de knie

Want unne Brabander da bende,
Of….Ge bent ut nie!!!

Unne brabander
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Even voorstellen

Mijn naam is Mirjam Anssems - de 
Swart, sinds 1988 wonende in 
Hulten nu Tilburg. Ik ben na jaren 

in de wijk gewerkt te hebben in 2011 de 
opleiding tot verpleegkundig specialist 
gaan doen. Mei jl. heb ik de overstap van 
Thebe naar Geri Care gemaakt.  
Via Geri Care werk ik nu o.a. in het mooie  
St. Franciscus.

Wat doet en is een verpleegkundig 
specialist dan hoor ik u vragen?

Een verpleegkundig specialist 
is een verpleegkundige met een 
masteropleiding in advanced nursing 
practice. Dit houdt in dat ik zelfstandig 
bevoegd ben om geprotocolleerde 
medische zorg te geven, zelfstandig 
lichamelijk onderzoek mag doen, 
medicatie voor mag schrijven en 
diagnoses mag stellen. Dit alles in 
samenwerking met een specialist 
ouderengeneeskunde.

Momenteel ben ik medisch 
verantwoordelijk voor de woongroepen 
klaproos, zonnebloem en goudenregen. 
Daarnaast neem ik voor de andere 
woongroepen en de bewoners met 
behandeling van de vlinder, de medische 
spoedvragen mee.

Om deze zorg goed te kunnen laten 
verlopen, is een goede samenwerking 
nodig met de verschillende betrokken 
disciplines, denk aan ergo, fysio, 
psycholoog etc., maar ook vooral met de 
zorg en de betrokken families. Aangezien 
we in deze coronatijd minimaal bezoek 
afleggen, is het persoonlijke contact 
met bewoners en familie nog maar 
net begonnen. Ik hoop dat dat in de 
toekomst  wat intensiever gaat worden.

Daarnaast zal ik bij de MDO’s  van mijn 
woningen aanwezig zijn. 

Tot ziens!



www.stfranciscus.nl


