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Voorwoord 

 
U, uw partner, familielid of relatie gaat binnenkort wonen  op een verpleeg- of 
verzorgingshuisafdeling van Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Dit kan zijn op de locatie 
SWZ Willibrord, SWZ Sophieke, SWZ Amaliahof of SWZ Bellesteijn. Misschien is het zelfs al zover. Het 
zal allemaal nog wel wennen zijn. U bent in een vreemde omgeving terechtgekomen, waar u veel 
nieuwe gezichten ziet. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een thuisgevoel te geven. 
 
In deze informatiebrochure treft u belangrijke huisregels en informatie aan over de gang van zaken 
tijdens uw verblijf, neem deze daarom goed door. Met vragen kunt u altijd terecht bij de mensen die 
u verzorgen. Aarzel niet om een beroep op hen te doen. De verzorgenden en andere medewerkers 
rekenen het tot hun taak om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw verblijf. 
 
De informatie is opgedeeld in de thema´s wonen, welzijn, zorg, financiën en verzekeringen. Achterin 
de informatiebrochure zijn de onderwerpen op alfabetische volgorde terug te vinden op bladzijde 32. 
Sommige informatie geldt voor alle mensen die bij ons wonen, maar er zijn ook zaken die 
locatiegebonden zijn. Dit vindt u terug in de tekst.  
 
De huisregels zijn een verdieping en uitwerking van wat in de ´Algemene voorwaarden  bij levering 
van Wlz-zorg in natura’ van Actiz januari 2015 zijn vastgesteld. U ontvangt deze bij de 
zorgovereenkomst, maar zijn ook te vinden op onze website www.swz-zorg.nl .  
Verpleeghuiszorg valt onder de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op blz. 36 
(bijlage 1) staat in het kort weergegeven wat dit betekent. Uw vragen en/of opmerkingen daarover 
kunt u stellen aan uw contactverzorgende. Haar/zijn functie wordt uitgelegd in paragraaf 3.3. 
 
Wij hopen dat u de periode, die u bij ons doorbrengt als positief ervaart en wensen u een goed 
verblijf toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening 
 
 
Hester Branderhorst  
bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swz-zorg.nl/
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Missie en Doelstelling 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) is een zorgorganisatie voor ouderen in 
Wassenaar. SWZ is een organisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning op het gebied van 
zorg in de breedste zin van het woord aan de inwoners van Wassenaar. 
 
Ieder persoon die zich, om wat voor een reden dan ook, verbonden heeft aan SWZ is uniek en heeft 
eigen behoeften, verlangens, wensen en mogelijkheden.  
 
De kernwaarde binnen SWZ is respect. Een respectvolle relatie gaat en staat met de interesse in, en 
de mogelijkheid tot het vinden van een optimale balans tussen wederzijdse belangen. Vanuit deze 
kernwaarde biedt SWZ zorg en ondersteuning en is SWZ een werkgever voor haar medewerkers. 
 
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, creëren en/of exploiteren van 
huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen en/of 
woongebouwen, het bevorderen en verlenen van passende verzorging en verpleging, alsmede het 
bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of samenhangt, 
een en ander in het bijzonder ten behoeve van inwoners van de gemeente Wassenaar. 
 
 

Visie op zorg en ondersteuning 

De cliënt van SWZ is een uniek mens die richting geeft enerzijds, invulling geeft anderzijds aan het 
eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van SWZ is het behouden dan wel verhogen 
van het welzijn van cliënten.  
 
De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt, heeft als doel mensen die op enige wijze zorg 
en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen 
leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling 
van de gewenste zorg en ondersteuning. 
 
Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een verbinding 
tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in, én de 
samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn.  
 
De bewoner van SWZ wordt beschouwd als een uniek persoon, die naar vermogen zelf 
verantwoordelijk is voor, en richting geeft aan de invulling van zijn/haar levenswijze. De bewoner 
moet zelf keuzes kunnen maken, ook als dit gaat om verzorgende activiteiten en is, waar mogelijk, 
actief betrokken bij de invulling van het totale proces (lichamelijk, geestelijk, sociaal, religieus). 
 
De medewerkers dienen te handelen vanuit de visie met respect voor diens waarden, normen en 
privacy. De medewerkers worden gezien als adviseurs van de bewoners. Zij zullen bewonersgericht 
werken, dat wil zeggen dat zij met de bewoner overleggen over de gewenste, individuele zorg. 
 
In de visie wordt ervan uitgegaan dat de leefsituatie zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij een 
thuissituatie. Dit uitgangspunt bepaalt ook zo veel mogelijk de keuzes die worden gemaakt. 
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Ons motto: 
SWZ SoWieZo de beste zorg 

Locaties 

 
SWZ Willibrord: 
Hier biedt SWZ zorg aan 72 bewoners met een indicatie. Dit betreft:  
 

➢ Kleinschalig wonen voor mensen met psychogeriatrische (PG) problemen. Op elke afdeling 
wonen 6 bewoners. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. De uitgangspunten voor 
kleinschalig wonen zijn: 

• De bewoners beschikken over een éénpersoonsappartement met eigen badkamer. 

• Eigen ´thuis´ zoveel mogelijk continueren. Dit omvat onder andere; samen vers koken. 

• Zorg richt zich naar het leefritme van de bewoner. Er kan worden deelgenomen aan 
allerlei activiteiten die worden georganiseerd. 

• De zorgmedewerkers zijn de spil binnen de woongroep. In verband met de 
eindverantwoordelijkheid  wordt zorggedragen voor continue begeleiding  door 
meerdere  disciplines. 

 
➢ Kleinschalig wonen met zorg voor mensen met somatische problematiek, soms in combinatie 

met een beginnend dementieel beeld. Het betreft een afdeling waar zowel 
verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg wordt geboden voor 6 bewoners met een 
gezamenlijke woonkamer en keuken. 

• De bewoners beschikken over een éénpersoonsappartement met eigen badkamer. Er 
kan worden deelgenomen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd. 

 
SWZ Sophieke: 
Hier biedt SWZ zorg aan 34 bewoners met een indicatie met een somatische grondslag. Dit betreft:  
 

➢ Wonen met zorg voor mensen met somatische problematiek. Het betreft een afdeling waar 
zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg wordt geboden. 

• De bewoners beschikken over een éénpersoonsappartement met eigen badkamer. Er 
kan worden deelgenomen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd. 

 
SWZ Amaliahof: 
Hier biedt SWZ zorg aan 12 bewoners met een verpleeghuisindicatie met een psychogeriatrische 
grondslag. Dit betreft: 
 

➢ Kleinschalig wonen voor mensen met psychogeriatrische (PG) problemen. Hier zijn 2 
afdelingen met elk 6 bewoners. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. De 
uitgangspunten voor kleinschalig wonen zijn: 

• De bewoners beschikken over een éénpersoonsappartement. 

• Eigen ´thuis´ zoveel mogelijk continueren. Dit omvat onder andere; samen vers koken. 

• Zorg richt zich naar het leefritme van de bewoner. Er kan worden deelgenomen aan 
allerlei activiteiten die worden georganiseerd. 

• Zorgmedewerkers zijn de spil binnen de woongroep. In verband met de 
eindverantwoordelijkheid  wordt zorggedragen voor continue begeleiding  door 
meerdere  disciplines. 
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SWZ Bellesteijn: 
Hier biedt SWZ zorg aan 24 bewoners met een verpleeghuisindicatie met een psychogeriatrische 
grondslag met alleen Wzd. Dit betreft: 
 

➢ Kleinschalig wonen voor mensen met psychogeriatrische (PG) problemen. Hier zijn 4 
afdelingen met elk 6 bewoners. De uitgangspunten voor groepsgericht wonen zijn: 

• De bewoners beschikken over een éénpersoonsappartement met eigen badkamer. 

• Eigen ´thuis´ zoveel mogelijk continueren. Dit omvat onder andere; samen vers koken. 

• Zorg richt zich naar het leefritme van de bewoner. Er kan worden deelgenomen aan 
allerlei activiteiten die worden georganiseerd. 

• Zorgmedewerkers zijn de spil binnen de woongroep. In verband met de 
eindverantwoordelijkheid  wordt zorggedragen voor continue begeleiding  door 
meerdere  disciplines. 
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Hoofdstuk 1: Wonen 

1.1 Inleiding 

Wanneer u op een afdeling wordt opgenomen, kan dit ook van tijdelijke aard zijn. Geef daarom nooit 
uw huidige woonruimte op, zonder dat u hierover overleg heeft gehad met uw behandelend arts of 
de afdeling Zorgbemiddeling. 

1.2 Appartement  

In een verzorgingshuisappartement regelt u zelf de volledige aankleding en inrichting van uw 
appartement. Dit kunt u zodoende naar eigen smaak inrichten. Bij de inrichting van uw appartement 
kunt u voor de veiligheid een aantal punten in gedachten houden: 

• Het is belangrijk dat u voldoende loopruimte heeft. Vooral bij het gebruik van een rollator is 
het belangrijk rondom de fauteuil voldoende ruimte te hebben. 

• Zorg ervoor dat u goed bij de bediening van de ramen, de verlichting en de verwarming kunt. 
• Gebruik voor het neerzetten van uw drinken het liefst een stevig hoog bijzettafeltje naast de 

stoel in plaats van de salontafel. Deze is vaak te laag en te ver weg om er goed bij te kunnen. 
• Zet op dit tafeltje ook uw telefoon, zodat u daar goed bij kunt. 
• Plaats geen losse kleden en kleedjes in uw appartement. Ook niet bij het toilet of de wastafel. 

Deze zijn vaak de oorzaak van een valpartij. 
• Zorg ervoor dat de snoeren van de tv, computer en verlichting goed weggewerkt zijn, zodat u 

hierover niet kunt struikelen. 
• Kies goede en voldoende verlichting. Overdag is de aanwezigheid van voldoende licht erg 

belangrijk voor het dag/nachtritme. 
  
Bij het kiezen van een juiste fauteuil  kunt u een aantal zaken in acht nemen. Zorg voor de juiste 
zithoogte, de juiste rugleuning, stevige armleuningen en bij voorkeur een verstelbare lendensteun. 
Dit bevordert de lichaamshouding en houdt u langer mobiel. 
 
Een goed, comfortabel en bruikbaar bed is erg belangrijk. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de 
mensen die de zorg aan u verlenen. Een bed heeft de juiste hoogte wanneer u veilig op de bedrand 
kunt zitten en vanuit deze positie gemakkelijk kunt opstaan. In de meeste gevallen zal een 
‘seniorenbed’ volstaan. Wanneer u kiest voor een verstelbare bodem, heeft dit als voordeel dat u bij 
ziekte gemakkelijker rechtop kunt zitten in bed, maar ook gemakkelijker uit bed kunt komen 
wanneer de mobiliteit vermindert. Wanneer u het bed zo in uw appartement plaatst dat het 
verschoven dient te worden voor de zorg of voor het verschonen, dan dient het voorzien te zijn van 
geremde wielen. 
 
Indien u zelf niet voor de inrichting kunt/wenst te zorgen, verzorgen wij dit voor u met een 
eenvoudige inrichting.  Dit is conform de afspraken ‘verblijf in een instelling (WlZ)’die u kunt vinden 
via www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/inhoud/overige-
voorzieningen. U kunt zelf aangeven of u kiest voor de standaard inventaris of dat u uw eigen 
inventaris meeneemt. 

 
In een verpleeghuisappartement wordt standaard de volgende inventaris ter beschikking 
gesteld: 

1. Een verpleegbed (elektrisch hoog-laag bed), waarvan de instructie in het appartement 
aanwezig is. U kunt dit navragen aan de contactverzorgende. 

2. Een kledingkast. 
3. Stoffering, bestaande uit; harde vloerbedekking, gordijnen en basisverlichting. Tenzij u dit 

zelf wenst te verzorgen. 

http://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/inhoud/overige-voorzieningen
http://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/inhoud/overige-voorzieningen
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4. Een koelkast (alleen locatie Sophieke) 
 
Voor de verdere inrichting van het appartement kunt u uw eigen spullen gebruiken. Hierbij is overleg 
met de verzorging gewenst in verband met de vrije ruimte die nodig is om zorg te kunnen verlenen. 
Alleen wanneer er sprake is van logeren of herstelplaats zijn er ook een tafel en stoel aanwezig in het 
appartement. 
 

➢ SWZ Willibrord: 
In de wanden mag niet gespijkerd worden. Op elke kamer is een schilderijen-ophangrail 
bevestigd waar u gebruik van kunt maken. Wanneer u extra koordjes nodig heeft, kunt u die 
aan de verzorging vragen.  
 

➢ SWZ Sophieke: 
Hier zijn de muren nog niet voorzien van een ophangrail. Dit betekent, dat er slechts met 
mate en in overleg met de onderhoudsdienst zaken aan de muur bevestigd kunnen worden. 

 
➢ SWZ Amaliahof: 

Hier zijn de muren nog niet voorzien van een ophangrail. Dit betekent, dat er slechts met 
mate en in overleg met de onderhoudsdienst zaken aan de muur bevestigd kunnen worden. 
 

➢ SWZ Bellesteijn: 
In de wanden mag niet gespijkerd worden. Op elke kamer is een schilderijen-ophangrail 
bevestigd waar u gebruik van kunt maken. Wanneer u extra koordjes nodig heeft, kunt u die 
aan de verzorging vragen 

 
Sleutelbeheer 

SWZ Sophieke: bij inhuizing ontvangt u 1 sleutel van uw appartement. 

SWZ Amaliahof: de deuren zijn voorzien van een elektronisch slot. De deur kan met een sleutelkaart 

opengemaakt worden. Deze sleutelkaart ontvangt u bij inhuizen. 

SWZ Willibrord en SWZ Bellesteijn: de deuren zijn voorzien van een elektronisch slot. De deur kan 

met een sleutel of een tag (elektronische sleutel) opengemaakt worden. Op het aanvraagformulier 

kunt u aangeven waar u gebruik van wilt maken. Tevens kan uw familie/relatie ook tags aanvragen. 

Huishouding 
Eenmaal per week wordt het appartement schoongemaakt door een huishoudelijk medewerker. U 
kunt zelf aangeven of u  dan wel/niet mee wilt helpen in de huishouding. Wilt u dat er vaker dan 
eenmaal per week schoongemaakt wordt, dan dient u zelf zorg te dragen voor het schoonhouden en 
onderhoud van uw eigen spullen. 
 
Veilig wonen op een Wzd-afdeling 
SWZ heeft een aantal Wzd-afdelingen, deze titel komt voort uit de Wet zorg en dwang en regelt 
onder andere de veiligheid voor mensen met een zogeheten Wzd-status. Meer over deze wet kunt u 
lezen in bijlage 1 van deze informatiebrochure. De volgende afdelingen hebben een Wzd-kenmerk; 
Amaliahof, Duinroos, Lavendel, De Linde en Jasmijn. 
 
Aan het Wzd-kenmerk van een afdeling zijn ook een aantal veiligheidseisen verbonden vanuit de 
Wzd. Wij verzoeken u om bij het inrichten van het appartement en het bezoek op de afdeling 
rekening te houden met onderstaande punten. Het is niet toegestaan om: 

• Glazen decoratie/glasservies in het appartement te hebben. 
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• Om bestek, scharen, gereedschap etc. in het appartement te bewaren. 

• Schoonmaakmiddelen ( met uitzondering van afwasmiddel in een afgesloten kastje) in het 
appartement te bewaren. 

• Kaarsen ter decoratie neer te zetten. 

• Giftige planten op de afdeling en in het appartement te hebben. (zie 1.12) 

• Sigaretten/sigaren, aanstekers en lucifers op de afdeling of in het appartement te hebben. 

• Vitrinekasten of kasten met glazen deuren in het appartement te plaatsen. 

• Knoopcelbatterijen in het appartement te bewaren. 
 
Bij appartementen met een balkon moet de schuifdeur altijd op slot zitten; dicht op slot of op een 
kier op slot. Bij appartementen met een raam, is het raam voorzien van een veiligheidsketting, welke 
niet mag worden verwijderd. Periodiek wordt er controle uitgevoerd op bovenstaande 
veiligheidseisen. 
 
De Wzd-afdelingen van SWZ zijn afgesloten door middel van een deur met codeslot en /of een tag. 
De code van dit slot wordt op elke 1e van de maand veranderd. U kunt deze code aan de 
medewerkers van de afdeling vragen. Bij SWZ Bellesteijn wordt gebruik gemaakt van een codeslot en 
tags.  
 
Open afdeling voor mensen met dementie 
Afdelingen Morgenster en Rozemarijn zijn de enige afdelingen binnen SWZ waar mensen met 
dementie wonen op een open afdeling. Hier wordt structuur geboden door een dagritme vanuit de 
huiskamer. De open status van deze afdeling betekent dat hier geen gesloten deuren zijn en geen 
vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast. Wanneer er behoefte is aan of 
noodzaak is tot de veiligheid en het toezicht van een Wzd-afdeling of als de arts dit vindt, zal 
desbetreffende cliënt verhuizen naar een van de Wzd-afdelingen. De (on)mogelijkheden tot het 
wonen op afdelingen Morgenster en Rozemarijn worden cyclisch multidisciplinair beoordeeld. 

1.3 Aanvullende diensten 

Wij bieden u een aantal aanvullende diensten aan, die niet onder de Wlz vallen. U bepaalt zelf of u 
hiervan gebruik wilt maken. Hieronder staan de diensten, waarvan het meest gebruik van wordt 
gemaakt in het verzorgings- of verpleeghuis. 
 

Aanvullende dienst Tarief* 

Kopiëren € 0,10 per zwart-wit kopie 
*kosten worden jaarlijks aangepast 

1.4 Kleding wassen, stomen en/of merken 

Wassen 
Het wassen of stomen van persoonsgebonden kleding valt niet binnen het Wlz-pakket.  
De waskosten van kleding die extra snel vuil wordt in verband met aandoening of ziekte, zitten wel in 
het Wlz-pakket. Deze kosten zijn voor rekening van de zorginstelling. Voorwaarde is wel dat het goed 
wasbare kleding betreft. 
 
Persoonsgebonden kleding is kleding die bij iemand hoort, lijfgoed. Denk hierbij aan onderkleding 
(zoals onderbroeken, bh´s, hemden) en bovenkleding (zoals blouses, truien, broeken en rokken, maar 
ook nachtkleding en kousen/sokken). 
 
Naast persoonsgebonden kleding kent  SWZ ook persoonsgebonden bed- en badlinnen. Denk hierbij 
aan lakens, handdoeken en washandjes. Het wassen van (persoonsgebonden) bed- en badlinnen valt 
onder de verstrekking van SWZ.  Hier staan dus geen vergoedingen of tarieven tegenover indien u 
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besluit het bed- en badlinnen zelf te wassen. Bij inhuizing kunt u een keuze maken hoe u om wilt 
gaan met het wassen van persoonsgebonden kleding. U kunt uw keuze tussentijds wijzigen.  
 
Wasserij 
Gaverland Textielservice is al 40 jaar actief in de dienstverlening voor verpleeghuizen en 
woonzorgcentra met als specialiteit de reiniging van persoonsgebonden kleding. Wij kiezen dus voor 
hoogwaardige kwaliteit die zich laat vertalen naar zeer tevreden klanten! 
Hun jarenlange ervaring in de sector van verpleeghuizen en woonzorgcentra geeft Gaverland 
Textielservice de kennis om constant in te kunnen spelen op de wensen van de cliënten. In overleg 
met de cliënt werken zij een op maat gemaakte regeling uit, waarbij ieder detail hun aandacht krijgt. 
 
De voorbeelden van hun aanpak zijn helder en duidelijk: 

• Levering van persoonlijke was binnen twee werkdagen; 

• Verbruikslijst per bewoner, gespecificeerd per levering, artikel en prijs; 

• Zeer interessante prijsstelling; 

• Maandelijkse factuur met duidelijke omschrijving van geleverde diensten. 
 
Hun sorteersysteem is gebaseerd op de toepassing van een barcode-techniek. 
Na een grondig marktonderzoek hebben zij jaren geleden gekozen voor een automatisch kleding- en 
sorteersysteem dat de volgende voordelen biedt: 

• Behandelingsmethode op elk gewenst moment te controleren; 

• Reinigfrequentie per kledingstuk te volgen; 

• Identificatie per kledingstuk door middel van de toegepaste barcode. 
 
Samengevat: 

• Scherpe prijzen, duidelijke kostprijs per stuk; 

• Eén totaalfactuur per maand met duidelijke omschrijving en onderverdeling; 

• Géén transportkosten; 

• Géén kosten voor het gebruik van waszakken. 
 
Hun succesformule: door goede communicatie, flexibiliteit, duidelijke aanspreekpunten en adequate 
oplossingen bij problemen, streven zij naar duurzame relaties waar service en hygiëne bovenaan 
staan! 
 
Tevens is een machtigingsformulier bijgevoegd zie bijlage 5. Het formulier kunt u inleveren bij uw 
contactverzorgende. 
 
Stomen 
De kosten van chemisch reinigen van kleding (stomen) zijn voor eigen rekening en dit dient door u 
zelf te worden geregeld. 

1.5 Bezoek op de verpleeghuisafdelingen 

Bezoek is van harte welkom. In verband met de zorgmomenten en de avondrust heeft het de 
nadrukkelijke voorkeur het bezoek plaats te laten vinden ná 10.30 uur in de ochtend en vóór 23.00 
uur. In de ochtend wordt de ochtendzorg gegeven en voor goede nachtrust is stilte in het huis nodig. 

 
Wanneer het bezoek uit meer dan twee personen bestaat, verzoeken wij u een ander plekje te 
zoeken dan de gezamenlijke huiskamer. 
 
Op het moment dat het koffie/theetijd is op de afdeling en u bent op bezoek, kunt u een kopje 
meedrinken. Ook hierbij geldt, dat het bezoek uit niet meer dan twee personen mag bestaan. Op 
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andere momenten kunt u in het restaurant (indien aanwezig), tegen betaling, terecht voor 
koffie/thee of iets anders. Wanneer het bezoek in een appartement koffie/thee gebruikt, verzoeken 
wij u zelf het serviesgoed af te wassen. 

1.6 Parkeren 

Op het parkeerterrein van alle locaties gelden de normale verkeersregels, dus er mag alleen in de 

parkeervakken geparkeerd worden. 

➢ SWZ Willibrord: 
Bezoekers kunnen gratis van onze parkeerplaatsen gebruik maken. Op andere plekken dan 
de officiële parkeervakken mag u in verband met de veiligheid van bewoners en 
medewerkers van de locatie niet parkeren. Auto’s mogen niet voor de hoofdingang worden 
geparkeerd, tenzij u even snel iemand ophaalt of wegbrengt. 
  

➢ SWZ Sophieke en SWZ Amaliahof: 
 In de nabije omgeving heeft u de mogelijkheid tot parkeren. Op het marktterrein aan de 
achterkant van deze locatie kunt u vrij parkeren. Alleen op de dinsdag is het lastig om een 
plekje te vinden vanwege de lokale markt. Voor de hoofdingang van de locaties mag niet 
geparkeerd worden in verband met eventuele ambulances, brandweer enz. 
 

➢ SWZ Bellesteijn: 
In de nabije omgeving heeft u de mogelijkheid tot parkeren. 

1.7 Correspondentie en postverzorging 

Intern wordt de post geregeld door het verzorgend personeel. Uw uitgaande post kunt u in het 
daarvoor bestemde bakje neerleggen. Mocht u dit zelf willen doen;  Bij Kerkstraat 79 staat een 
brievenbus (Achter SWZ Willibrord) en bij SWZ Sophieke staat een brievenbus rechts naast het 
gebouw. Op werkdagen wordt de brievenbus geleegd om ongeveer 17.00 uur. Uw post kan verstuurd 
worden naar de postadressen van de betreffende locatie, zie bijlage 7 onder postadressen SWZ. 

1.8 Bereikbaarheid 

Er is geen receptie, maar uiteraard zijn de afdelingen wel 24 uur per dag bereikbaar. Bij SWZ 
Sophieke kunt u aan de gastvrouw/gastheer van het restaurant/ontmoetingspunt  uw vragen stellen. 
Hieronder treft u de rechtstreekse telefoonnummers van de afdelingen: 
 
Afdeling Meijendel:  070-7596440         Afdeling Duinroos: 070-7596470 
Afdeling De Horsten:   070-7596430          Afdeling Morgenster: 070-7596460 
Afdeling Lavendel: 070-7596450  Afdeling Rozemarijn: 070-7596480 
(Tussen 23.00 en 07.00 uur zijn afdeling Meijendel en De Horsten bereikbaar via 070-7596492, 
afdeling Lavendel bereikbaar via 070-7596492, afdelingen Duinroos, Morgenster en Rozemarijn via 
070-7596493.) 
 
Afdeling Sophieke:  070-5121379  Afdeling Amaliahof:   070-5121199 
(na 16.00 uur 070-5121376) 
 
Afdeling De Linde b.g.: 070-8209641  Afdeling De Linde 1: 070-8209642 
Afdeling Jasmijn 2: 070-8209643  Afdeling Jasmijn 3: 070-8209644 
(Tussen 23.00 en 07.00 uur is de locatie Bellesteijn bereikbaar op nummer 070-8209645.) 
  
Wij willen u wel vragen om (als er geen acute situatie is) niet te bellen tijdens de ochtendzorg (07.00 
uur – 11.00 uur). 
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Ondersteunende afdelingen zoals Zorgbemiddeling, Personeelszaken, Managementteam, Cliënten- 
administratie, Financiële Zaken en Facilitaire Zaken, zijn op werkdagen bereikbaar van 9-17 uur via 
telefoonnummer 070-5123200. 

1.10 Logeergelegenheid 

Wanneer er een bijzondere situatie is en een bezoeker wil graag blijven slapen, is er een opklapbed 
beschikbaar. Deze wordt op de kamer van de cliënt geplaatst. Dit kan in overleg met de verzorging.   
Wanneer u bij ons overnacht, is ontbijt niet vanzelfsprekend. Ook dit graag altijd in overleg met de 
verzorging.  

1.11 Huisdieren 

Het houden van huisdieren is toegestaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. U dient 
zich daarmee schriftelijk akkoord te verklaren door het ondertekenen van de ‘Aanvulling 
zorgleveringsovereenkomst voor het houden van een huisdier’. Indien u een huisdier wenst te 
houden, dient u daarvoor een verzoek in bij de contactverzorgende. 

1.12 Planten/Snijbloemen 

Wilt u bij het aanschaffen van bloemen en planten rekening houden met planten die giftig zijn. 
Een overzicht van de giftige planten en snijbloemen is op de woongroep/afdeling ter inzage 
aanwezig. Dit overzicht is ook vermeld zie bijlage 3. 

1.13 Telefoon / alarmering  

SWZ Sophieke 
Op uw kamer bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen telefoonaansluiting. Als u 
hiervan geen gebruikt wilt maken verzoeken wij u dit door te geven aan de verzorging. U wordt dan 
zo spoedig mogelijk afgesloten op onze eigen telefooncentrale. Voor de abonnements- en de 
gesprekskosten wordt eens per twee maanden een rekening opgemaakt. Deze wordt automatisch 
geïncasseerd. De gehanteerde tarieven zijn dezelfde als die gelden bij KPN Telecom.  Het is niet 
mogelijk om uw oude telefoonnummer mee te verhuizen. Indien u gebruik maakt van een eigen 
telefoonaansluiting krijgt u een nieuw telefoonnummer. Uw oude telefoonabonnement moet u dus 
opzeggen. 
 
Daarnaast heeft u een alarmeringskastje staan met daarbij een pols of halszender. Met de rode knop 
op de telefoon en het halsalarm kunt u alarm geven als u hulp nodig heeft. Deze toestellen zijn 
eigendom van het huis, u hoeft er geen gebruikshuur voor te betalen.  
 
SWZ Bellesteijn 
Telefonie 
U dient op deze locatie de telefoon zelf aan te vragen bij Ziggo of KPN. Bij de aanvraag dient u het 
algemene adres op te geven met daarbij uw huisnummer.  
 
Alarmering 
In elk appartement hangt een alarmeringscamera. Deze camera detecteert automatisch specifieke, 

zorg gerelateerde gebeurtenissen die als geanonimiseerde foto’s en videoclip worden verzonden 

naar een smartphone, deze detectie kan worden ingesteld op basis van het individuele zorgprofiel en 

de aard van de ruimte. Voor meer informatie over deze alarmering kunt u op de afdeling vragen. 

 

SWZ Willibrord  

Telefonie/internet (deze kunnen niet los van elkaar aangevraagd worden) 
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Komt u vanuit uw eigen woning dan kunt u  uw huidige nummer meenemen naar uw nieuwe 

appartement.  Uw dienst deze aan te geven op het betreffende formulier. Mocht u geen nummer 

invullen dan krijgt u een nieuw telefoonnummer. Voor de abonnements- en de gesprekskosten wordt 

eens per twee maanden een rekening opgemaakt. 

 
Alarmering (Willibrord Kerkstraat 81A en 81B) 
In elk appartement hangt een alarmeringscamera. Deze camera detecteert automatisch specifieke, 

zorg gerelateerde gebeurtenissen die als geanonimiseerde foto’s en videoclip worden verzonden 

naar een smartphone, deze detectie kan worden ingesteld op basis van het individuele zorgprofiel en 

de aard van de ruimte. Voor meer informatie over deze alarmering kunt u op de afdeling vragen. 

 
Alarmering (Willibrord Kerkstraat 81) 
Op elk appartement staat een alarmeringskastje met daarbij een pols of halszender. Met de rode 
knop op de telefoon en het halsalarm kunt u alarm geven als u hulp nodig heeft. Deze toestellen zijn 
eigendom van het huis, u hoeft er geen gebruikshuur voor te betalen.  

1.14 Televisie, radio en internet/wifi   

SWZ Sophieke 

SWZ heeft voor alle bewoners een kabelaansluiting ter beschikking.  Voor de abonnementskosten 

wordt eens per twee maanden een rekening opgemaakt. 

In de algemene ruimte kunt u  gebruik maken van wifi. Bij de ingang treft u de wifi-inloggegevens aan 

om gebruik te maken van wifi. 

 

SWZ Bellesteijn  

U dient zelf uw televisie en/of internetabonnement aan te vragen bij Ziggo of KPN. Bij de aanvraag 

dient u het algemene adres op te geven met daarbij uw huisnummer.  

 

SWZ Willibrord 

Er wordt gebruik gemaakt van het TV-signaal van Ziggo. Apparatuur van KPN kan hier helaas niet 

gebruikt worden. Om TV te kunnen kijken is een TV vereist welke digitale kanalen kan ontvangen. 

Vaak kunt u dit herkennen doordat er achterin de TV een opening is voor een CI+ module. Voor de 

abonnementskosten wordt eens per twee maanden een rekening opgemaakt. 

1.15 Overplaatsing bewoners  

Wij willen overplaatsingen naar een ander appartement zoveel mogelijk vermijden. Alleen kunnen  
wij dit niet uitsluiten. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn, komen voor onze rekening. 

1.16 Protocol vermissing 

In dit protocol wordt beschreven hoe er gehandeld moet worden wanneer een bewoner wordt 
vermist en wat er geregeld moet worden. Dit protocol ligt ter inzage op uw afdeling. 

1.17 Brandveiligheid 

Op onze locaties is dag en nacht een opgeleide BedrijfsHulpVerlener (BHV-er) aanwezig. Wanneer u 
brand ziet, drukt u op de handbrandmelder na het inslaan van het ruitje of u belt de receptie. Het 
calamiteitenplan treedt dan in werking. Op de locaties zijn op alle afdelingen vluchtroutes 
aangegeven. Zorg dat de vluchtroute bij u bekend is. Gebruik bij brand nooit de lift! 



16                                                         Versie juli 2021 

 
M.b.t. de brandveiligheid  in de appartementen gelden de volgende regels: 

• Roken in appartementen van de psychogeriatrische afdeling is verboden. 

• Roken in bed is verboden. 

• Het gebruik van kaarsen, straalkacheltjes of oliekacheltjes is verboden. 

• Plaats niets op uw tv, ook geen bloemen of planten. 

• Elektrische snoeren mag u niet zelf aanleggen. 

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

• Zet elektrische apparaten uit als u weggaat. 

1.18 Rookbeleid 

Binnen onze locaties is een algemeen rookverbod van kracht, conform de vigerende wettelijke 
bepalingen.  
Als door het behandel/-zorgplan met de bewoner (en/of diens zaakwaarnemer) blijkt dat er voor die 
bewoner andere richtlijnen gehanteerd dienen te worden rondom het roken dan is het algemene 
rookbeleid niet meer van toepassing. Het gaat dan namelijk om individuele afspraken met de 
bewoner, maar die zijn uitsluitend van toepassing in het eigen appartement.  
Rokend bezoek wordt verzocht niet in het appartement van de bewoner te roken. Wij vragen een 
ieder om deze regeling na te leven en erop toe te zien dat ook anderen deze regeling naleven. Bij het 
niet naleven hiervan zullen geëigende maatregelen getroffen worden. 

1.19 Cliëntenraad 

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan, geeft advies, gevraagd en ongevraagd. SWZ heeft 
twee cliëntenraden zowel een voor SWZ Sophieke als voor SWZ Willibrord. De cliëntenraad is de 
enige die kan praten vanuit de ervaring van de bewoners en zo nodig voor hun belangen opkomt. 
 
De cliëntenraad praat mee over beleidszaken, kan bepaalde punten inbrengen en deskundigen 
uitnodigen voor advies. 
 

1.   De cliëntenraad is de spreekbuis van de bewoners. 
2.   De cliëntenraad bewaakt de rechten van de bewoners en behartigt hun 
      gemeenschappelijke belangen. 
3.   De cliëntenraad adviseert de zorgaanbieder, gevraagd en ongevraagd, met als doel 
      de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan bewoners te verbeteren. 
 

De leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers. Bewoners (bijvoorbeeld van de afdeling somatiek) en 
familieleden of andere relaties van bewoners hebben zitting in de raad. Er wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van alle afdelingen van het  verzorgings- en verpleeghuis en van de 
thuiszorg. 
 
De cliëntenraad vergadert eens per twee maanden, in aanwezigheid van de directeur. De 
cliëntenraad  is bereikbaar via de speciale brievenbus naast de receptie van de betreffende  locatie of 
via de leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad is overigens altijd op zoek naar actieve leden, 
mocht u meer willen weten, neem dan gerust contact op met een van de leden van de cliëntenraad. 

1.20 Commissie Ethiek en Religie (CER) 

De commissie Ethiek en Religie helpt nadenken bij moeilijke vragen en beslissingen, zodat mensen 

(cliënten, zorgverleners, leidinggevenden) er niet alleen mee blijven rondlopen. Ze stimuleert ook het 

nadenken over moeilijke vragen en beslissingen, zodat men minder overvallen wordt op het moment 

dat zich moeilijke situaties voordoen. De CER heeft verschillende invalshoeken: 
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1. De CER kan geraadpleegd worden als zich een moeilijke vraag voordoet. Dit kan ook 

in de vorm van moreel beraad.  

2. De CER kan activiteiten organiseren, die de omgang met moeilijke situaties kan 

verbeteren. 

3. De CER kan een bijdrage leveren aan – ethisch en religieus verantwoord – beleid. 

4. De CER toetst alle richtlijnen op zorgvuldigheid en juistheid. 

De CER vergadert  eens per twee maanden en als er vragen/vraagstukken voorgelegd worden, wordt 

de CER bijeen geroepen. De CER is bereikbaar via de geestelijk verzorger.  

1.21 Vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De betrokkene moet zich veilig voelen om 
zijn of haar verhaal te vertellen, dat is het belangrijkste. Als de vertrouwenspersoon iets te weten 
komt over een misstand of een incident, dan mag er niet gelijk aan de bel getrokken worden. De 
keuze om actie te ondernemen, ligt bij de betrokkene. Die bepaalt wat er gaat gebeuren.  De 
vertrouwenspersoon voor cliënten van SWZ is de heer Peter Römer. U kunt hem bereiken via 
mailadres pc@romeronline.nl of telefoonnummer 070-511 11 57. 

1.22 Klachtenregeling 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening heeft graag tevreden bewoners/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.  Wij vinden het prettig om 
deze klachten van u te horen, want door erover te praten, stelt u ons in de gelegenheid iets aan de 
situatie te verbeteren. 
 
Deze klachtenregeling, bijlage 9, geeft u informatie over de wijze waarop u uw klachten met ons kunt 
bespreken. U kunt uw klacht op diverse manieren met ons bespreken. Hieronder  in het kort de 
verschillende mogelijkheden:  

• Mondeling 
Het ligt het meest voor de hand om uw klacht te bespreken met de medewerker die 
bij u thuis komt. Leg uw klacht uit en probeer samen tot een oplossing te komen. 
Eventueel kan daarbij het advies van een andere medewerker gevraagd worden. 
Mocht u er niet uitkomen met hen, dan is het mogelijk om uw klacht te bespreken 
met de klachtenfunctionaris. Zij kan uw klacht in behandeling nemen en bespreken 
op de afdeling. Op deze manier kan er toch iets aan de situatie worden gedaan. 

• Schriftelijk  
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Als 
bijlage treft u een klachtenformulier aan voor bewoners/cliënten van SWZ. U vult dit 
formulier in en stuurt deze op naar het postadres van SWZ Sophieke, t.a.v. de 
klachtenfunctionaris.  Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om uw klacht 
te bespreken en samen naar een passende oplossing te zoeken. 

 
Externe klachtencommissie 
Hoewel wij hopen dat u met uw klacht bij ons komt, zodat er een goede oplossing gezocht kan 
worden, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Uw klacht wordt 
daar in behandeling genomen en via hen worden wij op de hoogte gesteld. SWZ is aangesloten bij de 
klachtencommissie van Stichting Saffier. Voor het adres zie bijlage 7 onder Stichting Saffier. 

mailto:pc@romeronline.nl
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1.23 Melding incidenten cliënten (MIC) 

Om de kwaliteit van de zorg te bevorderen, is het nodig om regelmatig te kijken naar ons werk. 
Wanneer er iets mis gaat spreken wij van een incident. Het gaat hierbij om situaties waarin u als 
bewoner of bezoeker iets is overkomen of om een gevaarlijke situatie. Medewerkers en vrijwilligers 
van alle locaties hebben de plicht een dergelijk incident te melden door een formulier in te vullen. 
De verwerking van de binnengekomen meldingen is erop gericht deze incidenten in de toekomst te 
voorkomen en preventieve maatregelen te nemen. 

1.24 Privacy 

Privacygevoelige informatie over bewoners wordt alleen verstrekt aan medewerkers die bij de zorg 
en behandeling betrokken zijn en aan uzelf. Er is slechts één door u aangewezen contactpersoon, die 
namens u een beroep kan doen op het recht tot inzage in uw dossier. Mogelijke andere betrokkenen 
dienen zich voor vragen en informatie over u en uw situatie tot deze contactpersoon te wenden. 
Wij verzoeken u dan ook met nadruk overeenstemming te bereiken over wie uw eerste 
contactpersoon is. Indien noodzakelijk kunt u dit ook wettelijk regelen. Over de inhoud van het 
zorgplan en de dagelijkse gang van zaken zal regelmatig met u of uw contactpersoon overlegd 
worden.  
Binnen SWZ is conform de wet persoonsregistratie een privacyreglement van kracht. Indien u dit 
reglement wilt inzien kunt u contact opnemen met de directiesecretaresse . Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer (070) 5121358.  
Uw appartement is privé. Alleen wanneer strikt noodzakelijk mag personeel uw appartement 
betreden en anderen op uw uitnodiging. Het afsluiten van het appartement kan in overleg met het 
verzorgend personeel en is vanzelfsprekend afhankelijk van individuele situaties. Het principe is, dat 
verzorgend personeel op uw deur klopt of aanbelt voor zij naar binnen gaan. 

1.25 Schademeldingen 

Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat er (door toedoen van medewerkers) schade ontstaat aan 
o.a. lijfgoed en schoeisel. Deze schade kan voor vergoeding in aanmerking komen wanneer SWZ 
daarvoor verwijtbaar aansprakelijk is. Kostbaarheden en sieraden vallen niet onder de 
aansprakelijkheid van SWZ. Het houden van kostbaarheden houdt een risico in, dat door de bewoner 
zelf gedragen moet worden. Hiervoor dient u zelfstandig een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. 
Een aanvraagformulier ten behoeve van de schademelding Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van 
SWZ kan worden gevraagd aan de contactverzorgende, die samen met u het formulier kan invullen. 

1.26 Diefstal, vermissing, vernieling 

Bij SWZ, waar elke dag veel mensen leven en werken, raken zaken zoek. Dit is bijzonder vervelend. 
Hiervoor is registratieformulier ‘Diefstal, vermissing, vernieling’ dat u samen met uw 
contactverzorgende kunt invullen, zie bijlage 8. 
 
Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen. SWZ kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor diefstal, vernieling en /of kwijt raken van persoonlijke eigendommen. 

1.27 Legitimatie 

Wanneer u bij ons komt wonen, vraagt de contactverzorgende  uw geldige 
legitimatiebewijs, omdat zij uw identiteit dient te controleren (wettelijke bepaling). Tijdens het 
verblijf heeft u ook bij voortduring een geldig legitimatiebewijs nodig. Wanneer specifieke 
voorzieningen voor u aangevraagd dienen te worden of als u plotseling naar het ziekenhuis moet, 
dient u dit geldige legitimatiebewijs bij u te hebben. Een eis van het ziekenhuis is dat u het 
legitimatiebewijs binnen één dag moet kunnen tonen als u deze niet bij u heeft. Uw 
contactverzorgende spreekt met u of uw eerste contactpersoon af, waar u dit geldige 
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legitimatiebewijs bewaart. U dient zorg te dragen, met behulp van uw contactpersoon, voor een 
blijvende geldigheid hiervan. Mocht het legitimatiebewijs niet meer geldig zijn en u kunt om 
gezondheidsredenen (bedlegerig of slecht ter been) niet zelf naar het gemeentehuis, dan kunt u 
iemand machtigen om voor u een nieuw legitimatiebewijs aan te vragen , op te halen en te betalen 
op het gemeentehuis. Dit  is niet mogelijk voor een nieuw paspoort, alleen voor een 
identiteitsbewijs.  
 
Via telefoonnummer 14070 of digitaal via www.wassenaar.nl is het mogelijk om een afspraak in te 
plannen voor het aanvragen van een paspoort of identiteitsbewijs. 

1.28 Uitvaartregeling 

Bij overlijden wordt de familie c.q. contactpersoon gebeld, waarna de familie naar eigen keuze een 
begrafenisondernemer kan inschakelen.  Door de directe naasten kan er in het appartement afscheid 
worden genomen. Hierop volgend wordt de verzorging overgenomen door de 
begrafenisondernemer. 

1.29 Rouwbegeleiding 

Na het overlijden van een dierbaar persoon, is het 'normaal' en 'gezond' als er rouwverdriet en 
rouwgedrag ontstaat, hoe intens en hoe lang dan ook. Rouwen is zoiets persoonlijks, dat het verdriet 
en het gedrag op verschillende manieren tot uiting kan komen. Ook de intensiteit en de duur van de 
rouw is voor iedereen anders. Als u als nabestaande in dit proces behoefte heeft aan herkenning, 
ondersteuning en hulp, dan kunt u voor algemene inlichtingen en advies over rouw en 
verliesverwerking contact opnemen met de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR), zie bijlage 7 
voor de adresgegevens. 

1.30 Sensoor (telefonische hulpdienst) 

Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen 
voor een probleem te bedenken of alleen maar even contact te hebben. Sensoor is dag en nacht 
bereikbaar: telefonisch 0900-0767 (5ct/min). Chat en e-mail www.sensoor.nl 

1.31 Ontruiming appartement na vertrek of overlijden 

Wij zijn verplicht op korte termijn de opname van een nieuwe bewoner/cliënt te realiseren. 
In overleg met de verzorging dient het appartement uiterlijk na 7 dagen ontruimd te zijn na vertrek 
of overlijden. Als dit niet is gedaan, zijn wij genoodzaakt het appartement te ontruimen. De kosten 
hiervoor worden in rekening gebracht. De goederen worden voor maximaal 14 dagen opgeslagen. 
Indien na de afgesproken termijn de goederen niet zijn verwijderd, gaan wij ervan uit dat er geen 
belang meer wordt gehecht aan deze bezittingen en staat het ons vrij hierover te beschikken. 

 

Hoofdstuk 2: Welzijn 

2.1 Leefklimaat 

De belangrijkste reden dat u in het verzorgingshuis of verpleeghuis komt wonen, is omdat u meer 
hulp en zorg nodig heeft dan thuis geboden kan worden. In een verzorgingshuis of verpleeghuis 
wonen is niet meer als thuis. Wij doen ons best om u zich zo goed als mogelijk bij ons thuis te laten 
voelen.  
U heeft een eigen appartement, dat u met uw eigen spullen kunt inrichten. Met de dagindeling 
proberen we zoveel mogelijk het ritme van ´thuis´ aan te houden, waarbij er momenten zijn dat 

http://www.wassenaar.nl/
http://www.sensoor.nl/
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dingen gezamenlijk gebeuren. In de ochtend wordt u geholpen met wassen en aankleden, zoals voor 
u nodig is. Het ontbijt gebeurt op een daarop afgestemd moment.  
Het koffiedrinken in de ochtend, middag en avond, net als de maaltijd tussen de middag en in de 
avond, gebeurt meestal gezamenlijk. Er zijn activiteiten op de afdeling en er zijn activiteiten op 
andere plekken in huis. We vieren op de afdelingen en in de grote recreatieruimtes met elkaar de 
feesten: Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, Koningsdag en andere feestelijke gebeurtenissen.  
De gezamenlijke huiskamer proberen we zo gezellig mogelijk in te richten. Een aanvulling op deze 
huisregels zijn de woongroepregels.  Dit zijn regels waarin de gezamenlijke afspraken staan met 
betrekking tot de eenduidigheid van handelen op de afdeling en in de huiskamers. 
Bij het vormgeven van het leefklimaat worden uw wensen meegenomen bij het inrichten van uw 
persoonlijke zorgplan. In algemene zin kunt u uw wensen kenbaar maken aan de zorgverleners  van 
de afdeling. 

2.2 Tips voor de bezoeker 

Als u op bezoek komt, is het fijn wanneer u leuke dingen doet. Wij willen u graag wat tips geven, 
waar u dan aan kunt denken: 

➢ Lekker naar buiten gaan, is altijd fijn. Voor de verpleeghuisafdelingen geldt dat er altijd 
overlegd dient te worden met de afdeling. De afspraken zijn zoveel mogelijk opgenomen in 
het zorgplan. Voor de andere afdelingen geldt graag doorgeven/overleggen, zodat wij op de 
hoogte zijn in geval van een calamiteit. 

➢ Gezellig naar het restaurant en als het weer het toelaat op het terras zitten. 
➢ Oude fotoboeken bekijken. 
➢ Samen de krant bekijken. 
➢ Een spelletje doen. In overleg met verzorging of activiteitenbegeleiding is het mogelijk om 

een spelletje op maat te realiseren. 
➢ Knutselactiviteiten. 
➢ Heeft u een huisdier, die mag mee op bezoek. 
➢ (Kleine) Kinderen zijn erg welkom. 

2.3 Recreatie in het Ontmoetingspunt 

Speciale activiteiten die georganiseerd zijn, worden aangekondigd via het Activiteitenoverzicht en 
door affiches op diverse plekken op de locatie. Het Activiteitenoverzicht verschijnt eens per twee 
maanden en hierin staan de activiteiten vermeld voor het Ontmoetingspunt Sophieke. 
Voor deze activiteiten betaalt u een bijdrage per maand. U bent niet verplicht om een bijdrage te 
betalen voor deze aanvullende diensten die SWZ aanbiedt. Maar betaalt u de vrijwillige bijdrage voor 
een extra product of dienst niet, dan hebt u er ook geen recht op. 

2.4 Pedicure  

Bij SWZ Willibrord en SWZ Sophieke is er de mogelijkheid gebruik te maken van een pedicure. 
Hiervoor kunt u via de verzorging een afspraak maken. De bewoners van SWZ Amaliahof kunnen 
gebruik maken van de diensten van de pedicure. Een pedicurebehandeling is voor eigen rekening, 
met uitzondering van pedicurebehandeling om medische redenen. De betaling is rechtstreeks aan  de 
pedicure. 

2.5 Vervoer 

Via de verzorging  kunt u een taxi bestellen. Dit kan zijn de regiotaxi  of een particuliere taxi. Alle 
vervoerskosten zijn voor eigen rekening. 
 
Als u geen gebruik meer kunt maken van het reguliere openbaar vervoer, dan kunt u een aanvraag 
indienen voor een Wmo-vervoersvoorziening.  Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente 
Wassenaar, via de balie van het Klant Contact centrum. 
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2.6 Vervoer tijdens uw verblijf 

SWZ heeft de beschikking over een rolstoelbus, die voornamelijk bestemd is voor uitstapjes van onze 
bewoners. U kunt ook zelf de bus reserveren. U dient de bus dan 14 dagen van tevoren aan te vragen 
via  telefoonnummer (070) 5123200 met keuzeoptie ‘locatie Sophieke’ en vervolgens ‘Algemene 
Zaken’. Voor het vervoer per rolstoelbus is een bijdrage verschuldigd. Tijdens de rit zijn de chauffeur 
en passagiers verzekerd voor mogelijk opgelopen schade en/of persoonlijk letsel. Dit geldt echter 
niet voor schade of letsel buiten de rit om. De bus kunt u niet reserveren voor medische doeleinden 
(tandartsbezoek, ziekenhuisbezoek). 

2.7 Restaurant SWZ Sophieke 

SWZ hecht veel waarde aan goede voeding, geserveerd in het restaurant of bij u in het appartement. 
Onze voeding wordt op verantwoorde wijze klaargemaakt en geserveerd door onze Restauratieve 
Dienst. De maaltijden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
Samen eten stimuleert de sociale contacten met medebewoners en andere gasten. Vanuit deze visie 
is een restaurant gecreëerd, die bijdraagt aan de behoefte om naar eigen inzicht invulling te kunnen 
geven aan het leven van onze bewoners/cliënten. In het restaurant kunt u naar eigen voorkeur een 
maaltijd samenstellen van de lunch- of snackkaart en u kunt kiezen uit twee dagmenu’s uit de 
lopende menucyclus, bestaande uit 3-gangen. Er zijn vegetarische gerechten en met uw dieetwensen 
houden wij rekening.  Natuurlijk zijn u en uw gasten, naast het nuttigen van een lunch en/of diner 
ook van harte welkom voor een drankje of andere festiviteiten.  
Openingstijden bij SWZ Sophieke: maandag tot en met zondag van 10.00 tot 19.00 uur.  
  
Eet u liever in uw eigen appartement? Dat is mogelijk, u maakt dan uw keuze een dag van tevoren uit 
de twee keuzemenu’s. Deze maaltijd wordt geserveerd tussen 12.00  en 12.30 uur. 
 
Feesten en partijen 
Heeft u een feestje of partij in gedachten? SWZ kan deze partij voor u verzorgen. Op locatie Sophieke 
beschikken wij over een prachtige zaal, welke wij graag aan u verhuren. Van theegebakje tot een 
viersterren warm & koud buffet. Wij kunnen dit tegen zeer scherpe tarieven voor u verzorgen. Voor 
de invulling van uw feest of partij of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met het 
restaurant. 
 
Gelegenheidsdiners 
Op de locatie SWZ Sophieke wordt eens per twee maanden een themadiner gehouden. De 
Restauratieve Dienst creëert een verrassend lekker menu gekoppeld aan een wisselend thema. U 
bent van harte welkom om deel te nemen aan het themadiner. U kunt zich aanmelden bij de 
gastvrouw/heer van SWZ Sophieke.  

2.8 Winkel SWZ Sophieke 

➢ Bij het restaurant vindt u een winkel. In de winkel is een klein assortiment levensmiddelen, 
toiletartikelen en drank. De winkel heeft dezelfde openingstijden als het restaurant; elke dag 
van 09.30-19.00 uur. 

2.9 Verjaardag 

Een verjaardag gaat niet ongemerkt voorbij. Op de afdeling wordt in de huiskamer aandacht besteed 
aan deze belangrijke dag. Op de psychogeriatrische verpleeghuisafdeling viert u samen met de 
andere bewoners uw verjaardag  in de huiskamer. Als u een verjaardagsfeestje wilt organiseren voor 
familie en vrienden is dit mogelijk. 
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Dit kunt u bijvoorbeeld houden in het restaurant van SWZ Sophieke. U kunt drankjes, hapjes, gebak 
en dergelijke bestellen via de Restauratieve Dienst. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Als u uw 
verjaardag in het restaurant wilt vieren, zijn hiervoor diverse mogelijkheden.  
U kunt hiervoor contact opnemen met de Restauratieve Dienst van SWZ. 

2.10 Participatie in de zorg door familie of relatie 

Wij begrijpen dat uw verwanten betrokken willen blijven en mee willen helpen met 
de zorg voor u. Dit stellen wij zeer op prijs. Voorbeelden zijn; wandelen, begeleiden van activiteiten 
op de afdeling enz. In overleg met uw contactverzorgende kunnen hier afspraken over gemaakt 
worden en kan hier inhoud aan gegeven worden. 

2.11 Familienet 

Familienet is een beveiligde pagina op internet waar de verzorging en familie berichten, foto’s en 
documenten met elkaar kunnen delen. Tevens is het mogelijk om een gezamenlijke agenda bij te 
houden. Met Familienet is iedereen op de hoogte van de zorg en welzijn en het verbetert de 
samenwerking. Meer informatie is te vinden via www.familienet.nl. Op de afdeling is een 
inschrijfformulier te vinden. 

2.12 Vrijwilligers 

Voor activiteiten die buiten de dagelijkse verzorging vallen, wordt er een beroep gedaan op 
vrijwilligers. Mensen met totaal verschillende achtergronden, maar wel met eenzelfde instelling. 
Mensen die het leuk vinden om een deel van hun vrije tijd te besteden aan de medemens. Opleiding 
is hierbij van ondergeschikt belang, enthousiasme en inzet staan voorop. Naast het helpen van de 
eigen familie is het ook mogelijk om betrokken te raken bij de zorg voor andere bewoners/cliënten. 
Als een bezoeker daarin geïnteresseerd is, kan die daarvoor contact opnemen met de coördinator 
Vrijwilligerswerk via 070-5121378. 

2.13 Geestelijke verzorging 

SWZ heeft een eigen geestelijk verzorger. Daarnaast zijn, in goede samenwerking, de kerken van 
Wassenaar actief binnen SWZ, liturgisch en pastoraal. 
Wanneer kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorging? 
Het kan zijn dat u uw verhaal kwijt wil zonder direct een oplossing te verwachten of een gesprek 
wenst dat dieper gaat dan een alledaags praatje. Ook voor zinvragen en levensvragen kunt u bij de 
geestelijke verzorging terecht, of als u wil spreken over verlies van een dierbare of van vertrouwde 
dingen. Het kan ook zijn dat u behoefte hebt aan een vertrouwd of nieuw ritueel. Dit kan besproken 
en/of vormgegeven worden.  
De geestelijke verzorging organiseert structureel gespreksbijeenkomsten, bezinningsbijeenkomsten 
en andere bijeenkomsten met diepgang voor zowel PG als somatisch.  
De geestelijke verzorging kan ook stervensbegeleiding bieden in een vorm die bij u past. Voorgaan bij 
een afscheidsviering is, tegen vergoeding, ook mogelijk. 
 
U kunt een beroep doen op de geestelijke verzorging vanuit elke levensbeschouwing. De gesprekken 
vinden in vertrouwen plaats. De geestelijke verzorging is op werkdagen aanwezig. U kunt zelf een 
afspraak maken via de verzorging. 

2.14 Stilteruimte SWZ Willibrord 

De stilteruimte bevindt zich in de Ridderhof op nummer 006. Het is een ruimte voor rust en 
bezinning. De stilteruimte is elke werkdag geopend, of kan op verzoek geopend worden. Er vinden 
traditionele en nieuwe vieringen plaats en andere bezinnende activiteiten. 

http://www.familienet.nl/
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2.15 Kerk 

Elke vrijdag om 19.00 uur wordt er in SWZ Sophieke een weeksluiting georganiseerd vanuit de 
Protestante Gemeente Wassenaar. Dit wordt soms afgewisseld met een zangavond of een viering 
van het Heilig Avondmaal.  
Om de diensten van de Protestante Gemeente Wassenaar vanuit huis mee te maken kunt u een 
kerkwebradio aanvragen.   
 
De Rooms-Katholieke kerk organiseert in SWZ Sophieke elke eerste vrijdagmorgen van de maand een 
eucharistieviering. 
 
Alle diensten zijn voor iedereen toegankelijk. 

2.16 Herdenkingsbijeenkomsten 

Elk jaar wordt in de maand november  zowel in SWZ Willibrord als in SWZ Sophieke een 
herdenkingsbijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst worden de overleden bewoners/cliënten 
van het afgelopen jaar herdacht. De herdenkingsbijeenkomst is bedoeld voor familie, vrienden, 
andere bewoners/cliënten en voor medewerkers en vrijwilligers. 

 

Hoofdstuk 3: Zorg 

3.1 Innovatie van zorg 

Om te blijven ontwikkelen in onze zorg, worden er regelmatig projecten of onderzoeken uitgevoerd 
binnen de locaties. Het cliënttevredenheidsonderzoek dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd is 
daar een voorbeeld van, evenals de landelijke prevalentie Zorgproblemen dat jaarlijks wordt 
uitgevoerd. Alle onderzoeken en projecten worden voorgelegd aan de cliëntenraad ter goedkeuring. 
De uitkomsten van de onderzoeken  worden gebruikt om onze zorgverlening te verbeteren. 

3.2 Contactpersoon  

U heeft doorgegeven wie uw eerste en eventueel tweede contactpersoon is. De contactverzorgende  
zal contact onderhouden met de als eerste genoemde contactpersoon. Mogelijke andere 
betrokkenen dienen zich tot deze contactpersoon te wenden, voor vragen en informatie over u en 
uw situatie. Wij verzoeken u dan ook met nadruk overeenstemming te bereiken over wie uw 
eerste contactpersoon is. Indien noodzakelijk kunt u dit ook wettelijk regelen. Is de eerste 
contactpersoon niet te bereiken, dan wordt er contact opgenomen met de als tweede genoemde 
contactpersoon. Voor ons is het belangrijk, dat als er wijzigingen plaatsvinden in de gegevens van de 
opgegeven contactpersonen, u deze wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de verzorging. Dit 
geldt ook als de eerste contactpersoon door bijvoorbeeld vakantie tijdelijk niet te bereiken is. 

3.3 De contactverzorgende  

Tijdens uw verblijf op één van onze afdelingen heeft u, uw partner, familie of relatie als eerste 
aanspreekpunt een vaste contactverzorgende. Deze  behartigt uw belangen en coördineert uw 
(zorg)zaken. De contactverzorgende  zal het contact onderhouden met de door u aangegeven 
contactpersoon. 

3.4 Onderzoek en behandeling 

➢ Verpleeghuis 
Voor de behandelcomponent voor cliënten met een indicatie ‘verblijf met behandeling’ heeft 
SWZ behandelaren ingehuurd van Novicare. Novicare is een organisatie waar diverse 
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behandelaren werken en die bij vele organisaties de behandelcomponent verzorgd. U kunt 
hierbij denken aan de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie en diëtist. 
 

➢ Verzorgingshuis 
De medische zorg is in handen van uw eigen huisarts. De paramedische diensten worden in 
samenspraak met de huisarts geregeld. 

3.5 Tandarts 

➢ In het verpleeghuis kunt u op eigen verzoek of op indicatie van de verpleeghuisarts gebruik 
maken van een tandarts.  U kunt uw eigen tandarts blijven bezoeken, maar als u op de 
verpleegafdeling verblijft, kunt u ook gebruik maken van de tandarts die verbonden is aan 
SWZ. 
 

➢ In het verzorgingshuis houdt u altijd uw eigen tandarts. 

3.6 Medicatiebeleid 

➢ Verpleeghuis 
Als u thuis medicijnen gebruikt, dient u deze mee te nemen om ze aan de verpleeghuisarts te 
laten zien. Ook willen wij een recent medicatieoverzicht. Dit overzicht wordt door ons 
opgevraagd bij uw huisarts. Met vragen over de voorgeschreven medicijnen, hun werking en 
eventuele bijverschijnselen kunt u terecht bij uw specialist ouderengeneeskunde. Neemt u bij 
opname voor de eerste drie dagen uw medicijnen mee. 
Het is goed te weten dat de verpleeghuisafdelingen worden bevoorraad door de Mediq 
apotheek, waardoor uw medicijnen er mogelijk anders uitzien of een andere naam hebben. 
Wij kennen drie medicatiedeelmomenten: rond 08.00, 14.00 en 21.00 uur. 
De specialist ouderengeneeskunde zal uw medicatie bekijken en daar waar mogelijk, de 
innametijden en doseringen aanpassen naar deze drie deelmomenten toe. De ervaring leert 
dat slechts in bijzondere gevallen (bij specifieke medicatie voor specifieke aandoeningen) dit 
niet mogelijk is. Uiteraard worden dan de innametijden en deelmomenten gehanteerd, zoals 
deze voor u noodzakelijk zijn. 
 

➢ Verzorgingshuis 
Als u thuis medicijnen gebruikt, dient u deze mee te nemen. Ook willen wij een recent 
medicatieoverzicht.  Dit overzicht wordt door ons opgevraagd bij uw huisarts. Met u wordt 
besproken of u zelf de medicatie verzorgt of dat u dit wilt overdragen aan de zorg. 

3.7 Zorgdossier 

Voor elke bewoner /cliënt is een zorgdossier. Hierin staat alle informatie die nodig is voor 
een goede zorg/-dienstverlening. 
 
Zorg(leef)plan 
Bij uw opname wordt een zorg(leef)plan opgesteld. Het zorg(leef)plan omschrijft de algemene 
gegevens en de problemen of klachten van u. Ook wordt vastgelegd wat het doel van de verzorging, 
verpleging en behandeling is. Minimaal twee keer per jaar wordt het doel besproken in een  overleg 
en wordt dit doel zo nodig in dit overleg aangepast. Eenmaal per jaar is dit in een Multi Disciplinair 
Overleg (MDO), daarnaast is er nog een keer per jaar een Zorg(leef)Plan Overleg (ZPO). Zie bijlage 4 
´MDO-procedure´. Het MDO gebeurt in overleg met de behandelend specialist ouderengeneeskunde, 
(para)-medische dienst en contactverzorgende. Voor dit overleg wordt indien mogelijk de bewoner 
uitgenodigd en de contactpersoon. In dit gesprek wordt de zorg en het zorgplan over de afgelopen 
periode geëvalueerd en worden uw wensen voor de komende periode besproken.  
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Zorgkaart 
Op de zorgkaart staan zorgafspraken die afgeleid zijn van het zorg(leef)plan. Deze informatie is wat 
uitvoeriger. Deze zorgkaart geeft inzicht op welke momenten per vierentwintig uur de deskundige 
zorg verleend moet worden en welke ondersteuning u behoeft bij de algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) . 
 
Aangezien dit uw zorgbehandelplan is, is het ook uw toestemming dat maakt dat we op die wijze 
zorg kunnen gaan verlenen. Hiervoor ondertekent u zowel het zorg(leef)plan als de zorgkaart. 
 
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw zorgdossier. Alle professionele zorgverleners, die direct 
betrokken zijn bij de uitvoering van zorg hebben lees- en schrijfrechten met betrekking tot uw 
zorgdossier. Alle anderen hebben uw schriftelijke toestemming nodig om uw dossier in te zien.  
Uw eerste contactpersoon heeft ook recht op inzage van uw dossier. Hij/zij is ook degene die uw 
belangen behartigt, wanneer u dit om welke reden dan ook niet zelf kunt. 

3.8 Wassen 

Op alle locaties wordt, wanneer u op bed geholpen wordt, bij de ochtendverzorging gebruik gemaakt 
van het concept “verzorgend wassen”. Hierbij wordt u met kant-en-klare washandjes verzorgd. De 
washandjes zijn geïmpregneerd met een reinigingslotion, die reinigend, huidverzorgend en 
verfrissend zijn. De ochtendverzorging wordt hierdoor veel minder belastend voor u. 
Vanzelfsprekend bepaalt uw individuele zorgplan of en wanneer u met deze washandjes wordt 
verzorgd. 

3.9  Valgevaar 

Als mensen steeds moeilijker kunnen lopen, ontstaat er gevaar op vallen. Wanneer iemand valt, kan 
dat een kwetsuur opleveren; soms een blauwe plek, maar soms ook een wond of gebroken heup. 
Daarom werd in het verleden gedacht, dat vallen te voorkomen was door mensen vast te zetten in 
een stoel of bed, met de gedachte dat als iemand niet kan lopen die dus ook niet kan vallen. 
Onderzoek in de loop der jaren toont aan, dat het vast zetten in een stoel of bed averechts werkt: 
iemand gaat nog meer zijn/haar best doen om los te komen, waardoor het valgevaar alleen maar 
groter wordt. Bij SWZ wordt heel zorgvuldig gekeken naar mensen met valgevaar. 
 
Om vallen zoveel mogelijk te voorkomen, werken de behandelaars en zorgverleners volgens de 
‘Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen´, (2004) van het CBO die helemaal geïntegreerd is 
in de werkwijze van onze artsen, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers. Om ‘probleemgedrag’ zoals 
onrust, angst en agressie te voorkomen, verhelpen en hanteren, werken de behandelaars en 
zorgverleners volgens de ‘Richtlijn Probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 2008’ van 
Verenso. Vastbinden (fixatie) met onrustbanden (Zweedse banden, Bratexbanden, autogordels etc.),  
en spanlakens worden niet toegepast. Antipsychotica worden met de grootst mogelijke 
terughoudendheid voorgeschreven. 

3.10 Arbeidsomstandigheden 

Onze medewerkers zorgen voor u en/of  ondersteunen u bij de handelingen die u zelf niet meer kunt. 
In veel gevallen betekent dit, dat de verzorgende u helpt bij tillen, draaien in bed, transfers, 
ondersteuning bij het lopen enzovoort. Om dit op een gezonde manier voor de verzorgende te laten 
gebeuren, zijn er hulpmiddelen voor handen, zoals bijvoorbeeld tilliften, hoog/laag bedden en 
hulpmiddelen bij het verplaatsen in bed. Wanneer blijkt dat de inzet van een hulpmiddel 
noodzakelijk is om de hulp op een gezonde manier door de verzorgende te laten doen, wordt dit met 
u overlegd. Om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, dient u deze inzet van 
hulpmiddelen toe te staan. 
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U bent hier om verzorging (en behandeling) te verkrijgen. U, of eventueel uw bezoek, zult ons dan 
ook in de gelegenheid moeten stellen, om u de zorg te kunnen bieden, zoals deze in het 
zorg(leef)plan met u is afgesproken. Wij houden hierbij rekening met uw ziektebeeld en de situatie. 
 
Agressie van bezoekers naar verzorgenden maakt het werken onveilig. Bovendien voelen andere 
bewoners zich door een agressie-incident ook onveilig. Indien deze situatie zich voordoet, zet het 
management van de organisatie daartoe passende maatregelen in. 

3.11  Hoe om te gaan met besmettelijke ziektes 

In ons huis verblijven veel kwetsbare mensen, werken veel medewerkers en krijgen we veel bezoek. 
In zo’n omgeving zijn besmettelijke ziektes, zoals verkoudheidsgriep of buikgriep, een gevaar. Voor 
een aantal besmettelijke ziektes worden mensen ingeënt via het Nederlandse inentingsprogramma. 
Sommige ziektes, zoals difterie, tetanus, polio en rode hond komen daardoor in Nederland zelden 
voor. Andere ziektes, zoals de griep, worden veroorzaakt door een virus dat zich iedere keer 
verandert, waardoor er steeds andere inentingen moeten worden ontwikkeld. En nog weer andere 
virussen zijn niet te bestrijden met een inenting, zoals de buikgriep. Voor de verkoudheidsgriep 
wordt jaarlijks aan de bewoners aangeboden zich hiertegen in te enten. Virussen ‘reizen’ door de 
lucht en worden aan elkaar overgeven door bijvoorbeeld de handen. In het dagelijks handelen en 
schoonmaken werken we met middelen die ontwikkeld zijn tegen bacteriën en virussen. 

3.12 Wilsverklaring 

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische 
handelingen te ondergaan. Of onder welke omstandigheden u een bepaalde handeling juist wenst. 
Een wilsverklaring is er voor de gevallen waarin u niet meer zelf kunt beslissen en kan alleen dan 
opgesteld worden, wanneer u wilsbekwaam bent. 
 
Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen. U kunt in een euthanasieverklaring of 
euthanasieverzoek opnemen onder welke omstandigheden u graag wilt dat een arts euthanasie bij u 
uitvoert. Een ander soort wilsverklaring is het behandelverbod. U geeft dan aan of en hoe lang u 
behandeld wilt worden als u in coma raakt. Of onder welke omstandigheden u alleen nog 
behandeling wilt die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden. 
 
Heeft u een wilsverklaring, dan houdt een arts daar rekening mee. Een arts is niet verplicht het 
verzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als de arts acuut moet ingrijpen. Of als hij er niet van overtuigd is 
dat uw verklaring actueel is, of van toepassing is in uw situatie. Bij euthanasie geldt dat de arts altijd 
moet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van de wet, zoals de eis dat er sprake moet zijn van 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. 
 
U kunt zelf een wilsverklaring opstellen, wanneer u wilsbekwaam bent. Het is verstandig als u de 
wilsverklaring bespreekt met uw (huis)arts en bij opname in het verpleeghuis met de behandelend 
specialist ouderengeneeskunde en uw naaste familie, zodat dit ook meegenomen kan worden in het 
medisch beleid. Zij zijn dan op de hoogte van uw wensen. 
 
In uw wilsverklaring kunt u ook een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemen. Deze persoon 
beslist dan wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen. 
 
Is er niet vastgesteld wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt 
beslissen, dan betrekt de hulpverlener een naaste bij de besluitvorming. Allereerst de echtgenoot of 
partner, anders een ouder, kind, broer of zus. 
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Als er niemand in de familie of kennissenkring de rol van vertegenwoordiger op zich wil nemen, 
beslist de hulpverlener zelf. Een verzoek om euthanasie kan alleen (mondeling of schriftelijk) gedaan 
worden door de patiënt zelf. 

3.13 Reanimatiebeleid/euthanasiebeleid 

Het kan ons allemaal overkomen: een hartstilstand. Dan is het belangrijk dat omstanders snel 
reageren. Wanneer zo snel mogelijk (binnen zes minuten) begonnen wordt met reanimatie is er een 
kans dat de getroffene het er levend afbrengt. Die kans wordt vergroot door het gebruik van een AED 
(automatische externe defibrillator). Dit is een apparaat dat door een elektrische schok het hartritme 
normaliseert. Op elke locatie van SWZ  is een AED aanwezig. Een aantal zorgmedewerkers is hiervoor 
opgeleid en weet hoe ze moet handelen als iemand gereanimeerd moet worden. Een AED is 
eenvoudig te gebruiken. Daardoor is het ook voor eventuele omstanders mogelijk de handeling uit te 
voeren.  

Helaas is een reanimatie niet altijd succesvol. Ondanks de geboden hulp overlijden veel mensen toch. 
Ook kan het voorkomen dat de reanimatie weliswaar slaagt, maar dat door zuurstofgebrek de 
hersenen zijn beschadigd.  

Als u in één van onze locaties woont of komt wonen, is het goed om na te denken over de vraag of u 
wel of niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Wanneer uw wensen (nog) niet duidelijk 
zijn, is het ons beleid om bij een hartstilstand altijd te starten met reanimeren.  Wanneer u hebt 
aangegeven niet gereanimeerd te willen worden, zullen wij deze wens respecteren. Uw wens is 
namelijk ons uitgangspunt voor de zorg die we bieden. Daar hechten we aan. Graag helpen we u of 
uw eventuele vertegenwoordiger om in deze zaak een zorgvuldige afweging te maken. Onze 
medewerkers worden niet geschoold op het verrichten van reanimatie. In een acute 
levensbedreigende situatie wordt altijd de arts gebeld.  Indien u gereanimeerd wenst te worden, 
wordt in het noodzakelijke geval het algemene alarmnummer 112 gebeld. 
 
Weloverwogen afspraak 
Al bij het kennismakingsgesprek zal onze medewerker u of uw vertegenwoordiger vragen of u hebt 
nagedacht over de vraag om wel of niet te reanimeren en u eventueel verdere informatie geven  
(Brochure via www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-reanimatie ). Als u bij ons in een 
verpleeghuis woont , volgt na ongeveer twee weken een gesprek met uw behandelend specialist 
ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde zal aangeven of reanimatie na een 
hartstilstand in uw situatie zinvol is. Dit zal ook in het gesprek aan de orde komen. Wanneer de 
specialist ouderengeneeskunde vanuit zijn verantwoordelijkheid aangeeft dat reanimeren medisch 
niet zinvol is, zal deze behandeling niet gestart worden.  

Woont u in het verzorgingshuis  dan noteren wij uw wens. Uitgangspunt voor de afspraak is uw 
persoonlijke keuze. We adviseren u om ervoor te zorgen dat deze wens via een wilsverklaring bekend 
is bij uw naasten (de huisarts, eventueel specialisten, familieleden en anderen). Deze wilsverklaring 
zal voor in uw zorgdossier opgeborgen worden zodat deze voor iedereen snel te vinden is. 

Samengevat spelen drie zaken een rol om tot een besluit te komen: 

• uw eigen wens  

• uw gezondheidstoestand  

• de visie van uw arts (in het verpleeghuis). Wettelijk gezien is hij verantwoordelijk voor de 
juiste medische zorg.  

Wijzigen afspraak 
Het kan zijn dat u later op uw keuze wilt terugkomen en de afspraak wilt wijzigen. Dit kan altijd! 
Wanneer u verpleeghuiszorg ontvangt, kan ook de specialist ouderengeneeskunde op grond van 
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veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn mening herzien. Als dit zo is, zal hij dit bij u of uw 
vertegenwoordiger aangeven. Uw keuze voor wel of niet reanimeren heeft geen invloed op de 
verdere zorg en dienstverlening van SWZ. Wij helpen u op basis van de afspraken die er zijn gemaakt. 

Tot slot 
Dit onderwerp kan ingrijpend zijn voor u en uw familie. U kunt daarom ook uw geestelijk verzorger of 
predikant om pastorale begeleiding vragen. Heeft u nog vragen, aarzel niet om deze te stellen aan 
uw huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of uw contactverzorgende.  

Euthanasie 
Een vraag/wens over levensbeëindiging is een afspraak tussen u en uw behandelend 
(verpleeg)huisarts. De (verpleeg)huisartsen zijn goed geïnformeerd over de landelijk geldende 
protocollen rondom dit onderwerp. Deze protocollen worden strikt gevolgd. Met vragen kunt u zich 
richten tot onze specialisten ouderengeneeskunde of uw eigen huisarts. 

3.14 Eten en drinken 

Met betrekking tot het eten en drinken kunt u rekenen op een ontbijt, lunch en warme maaltijd. 
Tussendoor wordt er ook een stuk fruit, melk, koffie, koekje, thee en frisdrank verstrekt. Extra 
tussendoortjes dient u zelf te bekostigen. Voorbeelden zijn gebak, chocolade, snoep en alcoholische 
dranken.  

3.15 Aanvulling eten en drinken. 

Omdat de bewoners op de psychogeriatrische  verpleeghuisafdelingen vaak in de huiskamer 
verblijven, hebben wij een maandelijkse extra bijdrage ingesteld. Deze bijdrage wordt besteed aan 
onder andere de extra drankjes, hapjes, activiteiten, verjaardagscadeautjes en uitstapjes.  
U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen voor deze aanvullende diensten die SWZ aanbiedt. 
Maar betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet, dan hebt u er ook geen 
recht op. 

3.16 Uniformen 

Binnen SWZ werken veel  medewerkers in uniform. De medewerkers dragen tevens een herkenbaar 
naambordje. Ten gevolge van hygiëne en/of infectiegevaar worden op sommige momenten 
beschermende kleding gedragen. 
 

Hoofdstuk 4: Financiën en verzekeringen 

4.1 Wet langdurige zorg (WLZ) 

Wat regelt de Wet langdurige zorg? 
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig 
hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Wlz  is een verzekering voor ziektekosten 
waar u zich niet apart voor hoeft te verzekeren. Iedereen, die in Nederland woont of werkt, is 
automatisch verzekerd voor deze zorg.  
Wilt u weten welke zorg u vanuit de Wlz kunt krijgen? Of heeft u een vraag over de vorm van de 
geleverde zorg (zorg thuis of in een instelling)? Via de site www.hoeverandertmijnzorg.nl kunt u 
verdere informatie vinden. Meer informatie over het verblijf in een Wlz-instelling kunt u vinden via 
de site www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz  

 
Om ´recht´ te krijgen op verzorgings- of verpleeghuiszorg, heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie 
wordt afgegeven (voor opname) door het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg). De indicatie wordt 

http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz
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uitgedrukt in een cliënt profiel. Er zijn verschillende cliënt profielen. De inhoud hiervan kunt u vinden 
op de website: www.rijksoverheid.nl. Informatie over het CIZ kunt u vinden op www.ciz.nl. 
 
Het is mogelijk dat tijdens uw verblijf de indicatie bijgesteld dient te worden omdat uw zorgvraag 
verandert. In deze gevallen dient er een nieuwe indicatie verkregen te worden. De 
contactverzorgende  zal hiervoor alle administratieve handelingen verrichten en zal dit  met u 
bespreken. U moet hiervoor uw akkoord geven door de nieuwe indicatieaanvraag te ondertekenen. 

 
De bijdrage die u maandelijks betaalt, is inkomensafhankelijk. Deze eigen bijdrage wordt door het 
zorgkantoor vastgesteld. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) is 
verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wlz, de financiering van 
Wlz-instellingen en de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). In de brochure: Informatie over de eigen bijdrage “Zorg met Verblijf” die u bij inhuizing 
ontvangt, staat hoe de eigen bijdrage wordt vastgesteld en betaald moet worden. 

 
Als u vragen heeft over uw eigen bijdrage, bel dan het gratis informatienummer 0800-0087. Dit 
nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt het kantoor 
ook schriftelijk bereiken, zie bijlage 7 onder CAK. 

4.2 Bankrekening 

Het bankrekeningnummer van SWZ is: NL62 ABNA 0256 2638 41 

4.3 Bijzondere kosten 

Voor bijzondere zaken/diensten, die buiten de verstrekkingen van de Wlz vallen, betaalt u 
maandelijks een eigen bijdrage. Dit betreft de volgende zaken/diensten: 

• Gezamenlijke WA-verzekering (bij inhuizing automatisch collectief verzekerd). 

• Gezamenlijke Inboedelverzekering (bij inhuizing automatisch collectief verzekerd). 

• Telefoonaansluiting → telefoonabonnement/gesprekskosten. 

• Deelname aan activiteiten of vakanties. 
 
U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen voor deze aanvullende diensten die SWZ aanbiedt. 
Maar betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet, dan hebt u er ook geen 
recht op.  
Elke twee maanden ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. De kosten van 
bovengenoemde zaken/diensten zijn vermeld bij de uitleg van de genoemde zaken/diensten. De 
administratiekosten zijn € 5,- per factuur of € 2,50 per factuur bij automatische incasso. Bij inhuizing 
ontvangt u  de benodigde formulieren. U wordt bij eventuele wijzigingen, na goedkeuring van de 
cliëntenraad, hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

4.4 Persoonlijke eigendommen 

Het verdient aanbeveling geen dure goederen als sieraden en geld op de afdeling te laten. Bij 
vermissing komen deze goederen niet in aanmerking voor vergoeding. Het houden van deze zaken 
houdt een risico in, dat door u zelf gedragen wordt. U dient hiervoor zelf een extra verzekering te 
regelen. Tevens raden wij u dringend aan brillen en het gebit te laten merken. Dit kunt u door een 
opticien respectievelijk tandtechnicus laten verrichten. Uw naaste familie of uw relaties hebben in 
principe toegang tot uw kast. Wanneer u hier geen toestemming voor geeft, zal dit expliciet worden 
opgenomen in uw zorgdossier. Indien u toch besluit sieraden mee te nemen, raden wij u aan hiervan 
foto´s te maken ter identificatie. Hierdoor vergroot u de kans deze terug te vinden. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.ciz.nl/
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4.5 Verzekeringen 

Ziektekosten 
Uw ziektekostenverzekering moet worden aangehouden. De zorgverzekering is een verzekering 
tegen ziektekosten. Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor kosten van 
medische zorg, waaronder de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen (basisverzekering). Dit is 
vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Naast de basisverzekering, die medische zorg dekt uit 
het basispakket, hebben de zorgverzekeraars ook aanvullende verzekeringen. Als u meer wilt dan de 
zorg uit het basispakket, kunt u zich daarvoor aanvullend verzekeren. De verzekeraar heeft voor de 
aanvullende verzekering geen wettelijke acceptatieplicht. U kunt eventueel geweigerd worden. 
Is uw inkomen lager dan modaal, dan kunt u de kosten van de basisverzekering eventueel deels 
vergoed krijgen. U doet dat door zorgtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. 

 
Uitvaartverzekering 
Wij gaan ervan uit dat u over een uitvaartverzekering beschikt.  

4.6 Giften en schenkingen 

Hoewel dit van niemand verwacht wordt, weten wij uit ervaring dat sommige cliënten of 
familieleden toch graag iets willen schenken. Cliënten of familieleden die een schenking of gift willen 
doen kunnen hierover informatie krijgen van de contactverzorgende. Het is mogelijk om een gift te 
doen ten behoeve van:  

➢ De cliënten 
Dit gaat via de Stichting Vrienden van SWZ Willibrord of SWZ Sophieke. Deze zijn  opgericht 
met het  doel het leven van de bewoners zo mogelijk prettiger te maken. Dit gebeurt onder 
andere door extra activiteiten , die buiten de normale exploitatie vallen, financieel te 
steunen. Dit kan via rekeningnr. NL62 ABNA 0256 2638 41 o.v.v. Stichting Vrienden van SWZ 
Willibrord of SWZ Sophieke. 

➢ Het personeel 
Dit kan onder vermelding van ‘gift personeel’ op bankrekeningnr.: NL62 ABNA 0256 2638 41 
ten name van Stichting  Wassenaarse Zorgverlening. Het bedrag wordt besteed aan het 
eerstvolgende personeelsfeest . 

➢ De vakanties 
      SWZ organiseert 2 vakanties per jaar. Een vaarvakantie en een vakantie voor bewoners met   

 dementie. Dit kan onder vermelding van ‘gift vakantie’ op bankrekeningnr.: NL62 ABNA 0256 
2638 41 ten name van Stichting Wassenaarse Zorgverlening. Het bedrag wordt besteed aan 
extra activiteiten op de vakanties van de bewoners. 
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Tot slot 

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dat geldt eveneens voor de inhoud van deze 
informatiebrochure. Onderaan elke bladzijde kunt u zien welke versie u heeft. Op de website staat 
altijd de meest recente versie.  
 
Deze informatiebrochure wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig komt er een nieuwe oplage uit. 
Tussentijdse wijzigingen worden schriftelijk gemeld, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. 
De grote wijzigingen worden altijd met de cliëntenraden besproken. 

 
Ondanks alle gegeven informatie kunt u nog vragen hebben. Voelt u zich vrij om deze vragen aan uw 
contactverzorgende te stellen. 

 
Wanneer u denkt nog zinvolle informatie aan dit boekje te kunnen toevoegen, wil ik u van harte 
uitnodigen dit schriftelijk door te geven aan het directiesecretariaat. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hester Branderhorst 
bestuurder 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Wettelijk kader voor de zorgverlening. 

Het toepassen van vrijheidsbeperkingen is gebonden aan een ingewikkeld juridisch kader. Van belang 
zijn onder meer de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Wet zorg en 
dwang (Wzd). 
  
WGBO 
De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) bepaalt onder meer dat de cliënt 
toestemming moet geven voor een behandeling na voldoende en duidelijke informatie gekregen te 
hebben over deze behandeling en over eventuele alternatieven (informed consent). In deze wet 
staat ook dat de cliënt inzagerecht in zijn dossier heeft. Deze wet is van toepassing op elke 
individuele zorgverlener-cliënt relatie, zowel binnen als buiten een instelling. Geneeskundige 
handelingen en daarvan afgeleid ook verplegende en verzorgende handelingen vallen binnen de 
reikwijdte van deze wet. 
  
Wet zorg en dwang 
De Wet zorg en dwang (Wzd) wil psychogeriatrische cliënten, die minder goed voor zichzelf kunnen 
opkomen, extra beschermen. Deze wet is naast de WGBO van toepassing op instellingen in de 
psychiatrie, de verstandelijk gehandicapten sector, psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen 
en verzorgingshuis afdelingen met een zogenaamde Wzd-aanmerking. De Wzd regelt zowel de 
procedure voor onvrijwillige opneming als de rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen cliënt in 
een instelling: de wet stelt een aantal voorwaarden aan opname op een gesloten psychogeriatrische 
afdeling en geeft ook regels voor het omgaan met vrijheidsbeperkingen. 
  
Vrijwillige en onvrijwillige opname 
De juridische status van een cliënt geeft aan of een cliënt vrijwillig of onvrijwillig is opgenomen. 
• Somatische cliënten zijn in principe vrijwillig opgenomen. Op hen is uitsluitend de WGBO van 

toepassing. 
• Psychogeriatrische cliënten kunnen vrijwillig of onvrijwillig opgenomen worden 

Meestal zal opname op een psychogeriatrische afdeling op onvrijwillige basis gebeuren. 
Hoewel het niet zo vaak voorkomt, kan een demente cliënt vrijwillig op een met codesloten 
gesloten Wzd-afdeling opgenomen worden. In dat geval is alleen de WGBO van toepassing. 
Mocht er later sprake zijn van verzet tegen de opname en opname en/of het toepassen van 
vrijheidsbeperkingen is echt noodzakelijk, dan zal de arts de juridische status moeten laten 
wijzigen in een onvrijwillige opname. 

  
Onvrijwillige opname kan op drie manieren: 
• Opname via artikel 60 Wzd de cliënt zegt niet duidelijk ja of nee tegen opname; er is noch 

bereidheid noch bezwaar tegen opname. Het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ) geeft in 
dat geval een artikel 60 Wzd-indicatie af. De meerderheid van de opnames op een Wzd-
afdeling geschiedt via een artikel 60 Wzd-indicatie. 

• Opname via een Rechterlijke Machtiging (RM): de cliënt maakt bezwaar tegen opname. De 
rechter moet in dat geval beoordelen of een opname wel echt noodzakelijk is. Het verzoek 
om dwangopname aan de rechter dient vergezeld te gaan van een geneeskundige verklaring 
door een onafhankelijke psychiater, waarin aangetoond wordt dat het gevaar voor cliënt en 
omgeving niet anders dan door opname is af te wenden en dat het gevaar ontstaat door de 
stoornis van de cliënt. De rechter geeft zijn oordeel 

• De geldigheidsduur van een voorlopige RM is maximaal 6 maanden. De geldigheidsduur van 
een daarna afgegeven machtiging tot voortgezet verblijf in het verpleeghuis is maximaal 5 
jaar. 
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• Opname via een In Bewaring Stelling (IBS): de cliënt maakt bezwaar tegen opname en het 
gevaar is te groot om het oordeel van de rechter af te wachten. De huisarts, GGZ-arts of de 
specialist ouderengeneeskunde (bij een reeds opgenomen cliënt) vraagt toestemming voor 
gedwongen opname aan de burgemeester. Hiervoor is ook een verklaring nodig van een 
onafhankelijke psychiater. Binnen 24 uur moet opname volgen. De burgemeester informeert 
direct de officier van justitie, die aan de rechter verlenging van de IBS kan vragen. De rechter 
beslist binnen 3 dagen. De geldigheidsduur van voortzetting van de IBS is maximaal 3 weken. 

  
Bij onvrijwillig opgenomen cliënten is naast de WGBO de Wzd van toepassing. De Wzd richt zich op 
de psychische stoornis. De WGBO blijft daarnaast van toepassing op de somatische klachten van de 
onvrijwillig opgenomen cliënt. 
  
Alle psychogeriatrische cliënten die verblijven op een afdeling zonder Wzd-aanmerking zijn in 
principe vrijwillig opgenomen. Op hen is alleen de WGBO van toepassing. 
   
Samengevat zijn de mogelijkheden dus: 
-          Vrijwillig (WGBO van toepassing) 
-          Onvrijwillig via artikel 60 Wzd (WGBO en Wzd van toepassing) 
-          Onvrijwillig via RM (WGBO en Wzd van toepassing) 
-          Onvrijwillig via IBS (WGBO en Wzd van toepassing) 
  
Wilsonbekwaamheid 
Een onvrijwillig opgenomen cliënt is niet per definitie wilsonbekwaam. Het recht op zelfbeschikking 
of autonomie van de cliënt blijft altijd voorop staan en er wordt steeds uitgegaan van de 
vooronderstelling dat iemand bekwaam is. Indien nodig overlegt de arts bij besluitvorming zowel met 
de cliënt als met zijn vertegenwoordiger om zoveel mogelijk gezamenlijk en in goede 
overeenstemming tot een besluit te komen (“shared decision making”). 
  
Naarmate een beslissing ernstiger gevolgen heeft, worden er hogere eisen gesteld aan iemands 
wilsbekwaamheid. Ook als een cliënt wilsonbekwaam is gebleken voor een specifieke beslissing, 
dient deze over zijn zorg en behandeling geïnformeerd te blijven. 
  
De behandelend arts stelt vast of iemand wilsonbekwaam is ten aanzien van een specifiek besluit. De 
arts maakt hierbij gebruik van de vignetmethode en beoordeelt in hiërarchische volgorde: 
  
1.        Begrijpt de cliënt de informatie? 
2.        Kan de cliënt de informatie op waarde schatten? 
3.        Kan de cliënt over de verstrekte informatie redeneren? 
4.        Kan de cliënt een duidelijk besluit nemen over de behandeling? 
  
Bij opname beoordeelt de behandelend arts de wilsbekwaamheid ten aanzien van besluitvorming 
over ingrijpende medische beslissingen wel/niet reanimeren, wel/niet levensrekkende handelingen, 
etc.) aan de hand van bovenstaande criteria en legt dit vast op het formulier. Huisbezoek (ZLP 01.a)). 
Eventuele vervolgbeoordelingen bij medische besluiten legt de arts ook op deze lijst vast. 
  
Wilsonbekwaamheid kan per besluit en in de tijd wisselen. Bij twijfel vraagt de arts advies aan een 
psycholoog of een second opinion aan een collega-arts. 
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Vertegenwoordiging 
Wanneer een cliënt wilsonbekwaam blijkt voor een specifiek besluit, is het nodig dat iemand als 
vertegenwoordiger de (immateriële) belangen behartigt en toestemming geeft voor een 
behandeling. De WGBO en de Wzd geven aan wie voor de cliënt toestemming mag geven, wanneer 
deze dit zelf niet meer kan of tijdelijk niet kan. De cliënt kan zelf, toen hij nog wilsbekwaam was 
iemand schriftelijk gemachtigd hebben om hem te vertegenwoordigen. Ook kan de rechter een 
vertegenwoordiger (curator, mentor) aanwijzen. In dat geval spreekt men van een wettelijke 
vertegenwoordiger: 
• Een curator is een door de rechter benoemde vertegenwoordiger die voor de cliënt zowel de 

belangen op het terrein van verzorging, verpleging en behandeling als op het terrein van de 
financiën behartigt. 

• Een mentor is een door de rechter benoemde vertegenwoordiger die voor de cliënt de 
belangen op het terrein van de verzorging, verpleging en behandeling behartigt. 

  
In volgorde van onderstaande opsomming komt als vertegenwoordiger in aanmerking: 
1.          curator of mentor 
2.          schriftelijk gemachtigde, tenzij deze niet als vertegenwoordiger wil optreden 
3.          partner, tenzij deze er niet is of niet als vertegenwoordiger wil optreden 
4.          kind, broer of zus, tenzij deze er niet zijn of niet als vertegenwoordiger willen optreden 
  
Een buurvrouw of vriend kan dus niet als vertegenwoordiger optreden, tenzij de cliënt deze 
schriftelijk gemachtigd heeft. Een buurvrouw of vriend kan wel contactpersoon zijn. Aan een 
contactpersoon wordt geen toestemming voor een behandeling gevraagd. De arts verifieert of hij 
met de juiste vertegenwoordiger overlegt en aan de juiste vertegenwoordiger 
toestemming vraagt. De naam van de vertegenwoordiger wordt genoteerd op formulier Huisbezoek  
(ZLP 01.a) 
  
Enkele knelpunten: 
• Er is geen vertegenwoordiger: in dat geval neemt de arts het besluit tot starten, voortzetten 

of staken van een behandeling. Een andere mogelijkheid is om de rechter te vragen een 
mentor aan te wijzen. 

• De vertegenwoordiger en de arts komen niet tot overeenstemming: in het kader van ”goed 
hulpverlenerschap” kan de arts na een second opinion toch besluiten tot het starten, 
voortzetten of staken van een behandeling. 

• Er moet met spoed een besluit genomen worden en de vertegenwoordiger is niet bereikbaar: 
de arts neemt het besluit en bespreekt dit daarna zo spoedig mogelijk met de 
vertegenwoordiger. 

  
Verzet tegen opname en ontslag 
Een vrijwillig opgenomen cliënt kan uiteraard ook vrijwillig vertrekken. Een vrijwillig opgenomen 
cliënt op een gesloten afdeling kan ook vrijwillig vertrekken. Indien de behandelend arts dit niet 
verantwoord vindt, en de cliënt is wilsonbekwaam, dient een Wzd-procedure in gang gezet te 
worden om de juridische status van de cliënt te wijzigen in een onvrijwillige opname. Indien de cliënt 
in deze situatie wilsbekwaam is, schakelt de arts een onafhankelijke arts in om de situatie te 
beoordelen. 
  
Als een onder artikel 60 van de Wzd opgenomen cliënt zich lijkt te gaan verzetten tegen de opname 
op de gesloten afdeling, schakelt de verzorgende de arts in. Arts en verzorgende spreken dan af dat 
de verzorging het verzet gedurende een bepaalde periode zal observeren en rapporteren.  Wanneer 
deze cliënt zich aanhoudend en consequent blijkt te verzetten tegen opname, kan een IBS of RM 
aangevraagd worden, wanneer de behandelend arts ontslag onverantwoord vindt. Indien de 
vertegenwoordiger van een onder artikel 60 van de Wzd BOPZ opgenomen cliënt zich verzet tegen 
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opname, beoordeelt de behandelend arts of ontslag verantwoord is. Wanneer de arts dit 
onverantwoord vindt, vindt geen ontslag plaats. Dit besluit wordt getoetst door de Wzd-arts. 
  
Dwangbehandeling 
Er zijn drie situaties waarin de arts geconfronteerd kan worden met de vraag of er 
dwangbehandeling moet worden toegepast bij de cliënt: 
• Als er geen overeenstemming is met de cliënt of de vertegenwoordiger over het zorgplan. 
• Als de cliënt zich verzet tegen de uitvoering van (delen van) het zorgplan. Men spreekt van 

verzet van een cliënt indien deze zich aanhoudend en consequent verzet. Dit kan zowel 
verbaal als non-verbaal verzet zijn en moet blijken uit feitelijk en consistent gedrag van de 
betrokken cliënt. 

• Als de vertegenwoordiger zich verzet tegen de uitvoering van (delen van) het zorgplan. 
  
Als er sprake is van of meer van de bovengenoemde drie punten, wordt opnieuw afgewogen of de 
maatregel echt nodig is en opweegt tegen het gevaar dat er mee afgewend wordt. Indien het gevaar 
dat uit de stoornis voortvloeit dermate ernstig is, dat uitvoering van de maatregel ondanks het verzet 
echt noodzakelijk is, is sprake van een dwangbehandeling. Dwangbehandeling wordt dezelfde dag of 
de eerstvolgende werkdag door de behandelend arts gemeld bij de Wzd-arts, die hiervan direct 
melding doet bij de inspectie. 
  
Noodmaatregelen 
Men spreekt van een noodmaatregel wanneer een vrijheidsbeperking wordt opgelegd waarvoor nog 
geen toestemming is gevraagd. Het unithoofd of, bij afwezigheid, het coördinerend hoofd is bevoegd 
om in een gevaarlijke situatie, die om acute bescherming van de cliënt vraagt, direct één van 
afgesproken vrijheidsbeperkingen toe te passen (uitzondering: medicatie wordt alleen toegediend op 
instructie van de arts). De leidinggevende bespreekt dit onmiddellijk daarna met de (dienstdoende) 
arts, die al dan niet zijn goedkeuring geeft. De behandelend arts meldt de noodmaatregel aan de 
Wzd-arts, die hiervan direct melding doet aan de inspectie. 
  
Een noodmaatregel moet binnen maximaal 7 dagen gestopt zijn of omgezet zijn in een 
vrijheidsbeperking met toestemming of dwangbehandeling (er is dan geen toestemming of de cliënt 
verzet zich). 
  
Verlof 
Bij onvrijwillig opgenomen cliënten wordt in de zorg/leefplan bespreking met als 
eindverantwoordelijke de behandelend arts besloten of het verantwoord is dat een cliënt alleen of 
met begeleiding van familie of personeel van de afdeling gaat. Indien hierover geen 
overeenstemming is met cliënt en/of vertegenwoordiger, toetst de Wzd-arts het besluit. Het besluit 
over het al dan niet onder begeleiding de afdeling verlaten wordt in het zorgplan vastgelegd. 
  
Vrijheidsbeperkingen op afdelingen zonder Wzd-aanmerking 
Het toepassen van vrijheidsbeperkingen op afdelingen zonder Wzd-aanmerking is in principe niet 
toegestaan. Onder voorwaarden biedt de WGBO enige ruimte om (lichte-  vrijheidsbeperkingen op te 
leggen met instemming van de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Dit kan alleen: 
-          wanneer deze onvermijdelijk zijn om (lichamelijk) lijden te verhelpen of te voorkomen, 
-          wanneer deze kort worden toegepast, 
-          wanneer deze door bekwame medewerkers worden toegepast, 
-          wanneer deze niet tot vrijheidsbeneming leiden en 
-          wanneer er voldoende toezicht is. 
De toepassing dient te worden verantwoord in het zorgdossier 
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Wanneer de vrijheidsbeperking neigt naar vrijheidsbeneming is overplaatsing naar een Wzd-afdeling 
noodzakelijk. 
  
Maximaal is toegestaan: 
• Het gebruik van bedhekken voor zover deze de cliënt in zijn bewegingsvrijheid beperken. 
• Het gebruik van speciale (kuip)stoelen om het de cliënt onmogelijk te maken om te gaan 
staan en/of lopen. 
• Het gebruik van aangepaste kleding (hansop) ter voorkoming van krabben, knijpen of smeren 
met ontlasting. 
Bij verzet en toch toepassen van een maatregel (= dwang) dient een Wzd-procedure in gang gezet te 
worden zodat overplaatsing naar een Wzd-afdeling kan volgen. 
  
De WGBO laat ook enige ruimte voor dwangbehandeling bij een wilsonbekwame cliënt. Een 
dwangbehandeling op grond van de WGBO zal echter veelal een ad hoc karakter hebben en naar 
aard en duur beperkt zijn: bijvoorbeeld iemand kortdurend vastpakken om hem een injectie te 
geven. 
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Bijlage 2 Routebeschrijvingen openbaar vervoer 

 
➢ SWZ Willibrord  

Vanuit Leiden/Amsterdam: 
5. Aan het eind van de A44, bij de 1e verkeerslichten, rechtsaf de Rozenweg in; 
6. Rotonde driekwart nemen (dus linksaf); 
7. Deijlerweg helemaal uitrijden, deze straat gaat over in de Van Zuylen van 

Nijeveltstraat; 
8. Bij de rotonde rechtdoor de Prinsenweg in; 
9. 2e straat rechts de Burchtlaan in; 
10. Aan het eind, op het Burchtplein (parkje met vijver) linksaf; 
11. Eerste straat rechts de Van Heeckerenstraat in; 
12. Aan het eind links de Kerstraat in en u ziet SWZ Willibrord aan uw linkerhand. 

 
Vanuit Den Haag/Utrecht 

1. Bij afslag Voorschoten, linksaf Wassenaar in; 
2. Rechtdoor de Lange Kerkdam op; 
3. Bij de rotonde driekwart nemen ( dus linksaf) de Prinsenweg in; 
4. Volg nu vanaf punt 5 de routebeschrijving vanuit Leiden/Amsterdam. 

 
Vanuit Voorschoten 

1. Papeweg uitrijden, Rijksstraatweg (N44) oversteken; 
2. Rechtdoor de Lange Kerkdam op; 
3. Bij de rotonde driekwart nemen ( dus linksaf) de Prinsenweg in; 
4. Volg nu vanaf punt 5 de routebeschrijving vanuit Leiden/Amsterdam. 

 
 Openbaar vervoer 
 -      Buslijn 43 (vanaf Leiden Ventraal en Den Haag Centraal), halte Jonkerlaan of Burchtlaan. 

- Buslijn 90 (vanaf Den Haag Centraal), halte Van Oldenbarneveltweg. 
 
 
➢ SWZ Sophieke en SWZ Amaliahof 

Vanuit Leiden/Amsterdam 
1. Aan het eind van de A44, bij de 1e verkeerslichten, rechtsaf de Rozenweg in; 
2. Rotonde driekwart nemen (dus linksaf); 
3. Deijlerweg helemaal uitrijden, deze straat gaat over in de Van Zuylen van Nijeveltstraat; 
4. Na de 3e verkeerslichten ziet u SWZ Sophieke aan uw linkerhand liggen; 
5. Achter SWZ Sophieke en SWZ Amaliahof is een parkeerterrein. 

 
Vanuit Den Haag/Utrecht 
1. Bij afslag Voorschoten, linksaf Wassenaar in; 
2. Rechtdoor de Lange Kerkdam op; 
3. Bij de rotonde een kwart nemen (dus rechtsaf) de Oldenbarneveltweg in; 
4. Bij de verkeerslichten linksaf de Van Zuylen van Nijeveltstraat in; 
5. Na de 2e verkeerslichten ziet u SWZ Sophieke aan uw linkerhand liggen; 
6. Achter SWZ Sophieke en SWZ Amaliahof is een parkeerterrein. 

 
Openbaar vervoer 

 -      Buslijn 43 (vanaf Leiden Ventraal en Den Haag Centraal), halte Van Oldenbarneveltweg. 
- Buslijn 90 (vanaf Den Haag Centraal), halte Duinrell. 
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Bijlage 3 Overzicht giftige kamerplanten en snijbloemen 

 
 

Kamerplanten        Snijbloemen 
Allamanda        Akelei 
Anthurium        Anemonen 
Azalea         Anthurium 
Browallia        Hulst 
Christusdoorn        Hyacinth 
Cineraria        Iris 
Clerodendrum        Kerstroos 
Clivia         Lelietje van dalen 
Croton         Lupine 
Cyclamen        Narcis 
Dieffenbachia        Ranonkel 
Gatenplant        Sneeuwklokje 
Gloriosa 
Gloxinia 
Hoya 
Kardinaalsmuts 
Kerstster 
Klimop 
Oleander 
Peperboompje 
Philodendron 
Primula 
Raphidophora 
Stephanotis 
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Bijlage 4 Multi Disciplinair Overleg -procedure  

 
Inleiding 
De totale MDO (Multi Disciplinair Overleg)-procedure bestaat uit een aantal fases. Ons 
uitgangspunt in het kader van het kwaliteitsbeleid is dat een goed MDO bestaat uit het 
doorlopen van alle fases. 
 
 
MDO procedure 
 
Fase 1 :  Voorbereiding behandelende disciplines 

Alle in behandeling zijnde disciplines zorgen voor een  voorbereiding. 
(Deze wordt ook door de contactverzorgende  besproken met de 
cliënt/contactpersoon.) 
 
 

Fase 2 :  voorbereiding team 
De verantwoordelijk contactverzorgende bespreekt de bevindingen in het kader van 
de zorg en verpleging binnen haar/zijn  team. 
 
 

Fase 3 :  gesprek cliënt/contactpersoon met contactverzorgende 
Gesprek tussen de contactverzorgende  en de cliënt/contactpersoon over diens 
wensen ten aanzien van het behandelplan. Tijdens dit gesprek bespreekt de 
contactverzorgende -er ook de inbreng van de behandelende disciplines. 
 
 

Fase 4 :   gesprek cliënt/contactpersoon met behandelaars en contactverzorgende  
Er vindt een gesprek plaats tussen de 
Contactverzorgende , de specialist ouderengeneeskunde en/of psycholoog en de 
cliënt/contactpersoon. In dit gesprek zal het concept-behandelplan worden 
besproken en eventueel worden bijgesteld. 
 
 

Fase 6  :  definitieve vaststelling behandelplan 
Het definitieve behandelplan wordt ter accordering/ondertekening door de 
contactverzorgende  voorgelegd aan de cliënt/contactpersoon. 
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Bijlage 5 Machtiging tot automatische incasso voor wasserij Gaverland 

Incassoformulier: 

Voornaam/letters ................................................................................................. 

Achternaam  ................................................................................................. 

Straat en nummer ................................................................................................. 

Postcode  ............................ Plaats ...............................................  

Telefoonnummer ................................................................................................. 

Indien zaakwaarnemer: 

Voornaam/letters ................................................................................................. 

Achternaam  ................................................................................................. 

Straat en nummer ................................................................................................. 

Postcode  ............................ Plaats ..............................................  

Telefoonnummer ................................................................................................. 

Machtiging: 

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan wasserij Gaverland om van 
zijn/haar hieronder genoemde (post)rekening af te schrijven van de verschuldigde periodieke 
bedragen van de door u afgenomen diensten. De afschrijving zal plaatsvinden per maand. Deze 
automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier.  

(Post)bankrekeningnummer  ................................................................ 

Naam rekeninghouder  ................................................................ 

Adres rekeninghouder   ................................................................ 

 

Handtekening    ................................................................ 

Plaats      ................................................................ 

  Datum ondertekening   .................................................................. 
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Bijlage 6 Klachtenformulier voor cliënten van SWZ 

 

   Datum:       

1. Persoonsgegevens 
 
Naam:  _________________________________________________________________  
 
Adres: __________________________________________________________________  
 
Telefoonnummer:  ________________________________________________________  
 
2. Relatie met SWZ: 
 
 Woont in SWZ Willibrord 
 Woont in SWZ Sophieke 
 Woont in SWZ Amaliahof 
 Woont in de Bonte Os 
 Thuiszorg 
 Anders, namelijk  ____________________________________________________   
 
3. Omschrijving klacht: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
4. Kunnen wij naar aanleiding van deze klacht contact met u opnemen? 
 
 Ja 
 Nee (aankruisen wat van toepassing is) 
 
Ingevuld formulier kunt u afgeven bij een van de recepties of sturen naar: 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening 
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 
2242 LJ  Wassenaar 
 
In te vullen door SWZ: 
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Datum: _________________________________________________________________________________  
 
Ingevuld door: ___________________________________________________________________________  
 
 
5. Beschrijf wat er met de klacht is gedaan: 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 
6. Is de klager tevreden met deze afhandeling/oplossing: 

 
 Ja 
 Nee (aankruisen wat van toepassing is) 
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Bijlage 7 Adressen/telefoonlijst op alfabetische volgorde 

CAK 
Antwoordnummer 1608 
2509 VB DEN HAAG 
Een postzegel is niet nodig. 
Tel. 0800-0087 (ma t/m vrij van 09.00-16.00 uur) 
Website: www.hetcak.nl 
 
Gemeente Wassenaar 
Tel. 14070 
Internet: www.wassenaar.nl  
 
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 
Kaap Hoorndreef 38 
3563 AV UTRECHT 
Tel.: (030) 276 15 00 (op woensdagen 09.00-12.00 uur voor informatie 
en advies m.b.t rouw, bij inspreken voicemail wordt er teruggebeld). 
Fax: (030) 276 29 76 
E-mail: info@verliesverwerken.nl 
Internet: www.verliesverwerken.nl 
 

Postadressen SWZ 

SWZ Amaliahof      SWZ Sophieke 

t.a.v. ….(uw naam invullen)    t.a.v. ….. (uw naam invullen) 

Van Zuylen van Nijeveltstraat 469, app. nr. …  Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, app.nr. … 

2242 MC  Wassenaar     2241 LJ  Wassenaar 

Tel. 070-51 21 111     Tel. 070-51 21 111 

SWZ Willibrord      SWZ Bellesteijn 

t.a.v. …(uw naam invullen)    t.a.v. …..(uw naam invullen) 

Kerkstraat 81, 81a of 81b, app.nr. …   Professor Molenaarlaan 111, app. nr…. 

2242 HE  Wassenaar     2241 RB  Wassenaar 

Tel. 070-51 23 200     Tel.070-51 23 200 

Internet: www.swz-zorg.nl     E-mail: info@swz-zorg.nl  

Sensoor       
tel. 0900-0767 (5ct/min) 
Internet: www.sensoor.nl  
 
Stichting Saffier 
Voorzitter Klachtencommissie 
Postbus 52150 
2505 CD Den Haag 
Telefoon: 070-449 3000 E-mail: info@saffier-haaglanden.nl   

http://www.hetcak.nl/
http://www.wassenaar.nl/
http://www.verliesverwerken.nl/
http://www.swz-zorg.nl/
mailto:info@swz-zorg.nl
http://www.sensoor.nl/
mailto:info@saffier-haaglanden.nl


48                                                         Versie juli 2021 

Bijlage 8 Registratieformulier Diefstal, vermissing, vernieling 

Gegevens benadeelde*  Gegevens gemachtigde  

Naam           Naam               

Voorletters       Voorletters     

Geb. datum      Geb. datum    

Afdeling             Adres               

Kamer                

Woonplaats      Woonplaats   

Postcode           Postcode        

Telefoon           Telefoon         

* □ Client 
* □ Medewerker 
* □ Bezoeker  
Betreft:     □ Diefstal  
                   □ Diefstal dmv verbreking 
                   □ Vermissing 
                   □ Vernieling 
 
Pleegdatum en tijdstip delict:             Datum:                         Tijdstip:         uur 
(zo nauwkeurig mogelijk aangeven. Indien dit niet mogelijk is, geef dan hieronder aan tussen welke 
tijdstippen het delict mogelijk heeft plaatsgevonden.) 
Datum:  tussen …………. en ……………. 
Tijdstip: tussen …………. uur  en ……………. uur 
 
Afdeling: ………………………………………  Ruimte nr: …………………………………………….. 
Kamer nr: …………………………………….  Overige:     ……………………………………………. 
 
Waar verbleef de boven vermelde persoon gedurende het delict?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kunt u weergeven hoe de toestand was van deze persoon?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Omschrijving ontvreemde-/ vermiste- / vernielde goederen:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WEL/NIET  verzekerd                         Waarde: € …………………… 
Bijzonderheden betreffende het delict:  
□ uit wandkast                  □ uit tas                        □ uit overig: ………………………………………………… 
□ uit lade                            □ uit kleding 
 
Opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
WEL/GEEN aangifte bij politie                          Aangiftenummer:  …………………………………………… 
(svp dit formulier zo spoedig mogelijk geven aan Liset Noordman of Ingrid Brugman) 
 
NB De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit diefstal/ vermissingen/ 
vernielingen.  

Datum  

Handtekening  
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Bijlage 9 Klachtenregeling 

 

 

 

 

Klachtenregeling SWZ  
versie Juni 2017 

 



 

Voorwoord 
 

Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het 

daarom des te belangrijker dat SWZ daar zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk 

signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen wij het vertrouwen van de ontevreden 

cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding 

zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede 

ontstaat.  

 

Hoe klachten van cliënten binnen SWZ behandeld worden, is geregeld in de Klachtenregeling. De Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo’n regeling op te stellen 

en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. In het Uitvoeringsbesluit Wkkgz worden enkele 

aanvullende eisen gesteld. Voor zorgorganisaties die locaties met een Bopz-aanmerking in stand 

houden, zijn bovendien de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en 

het Besluit klachtenbehandeling Bopz van belang. Hierin worden specifieke regels gesteld voor de 

behandeling van klachten op basis van de Wet Bopz.  

 

Deze regeling is een bewerking van de modelregeling die was opgesteld op basis van de Wet 

klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De Wkcz is op 1 januari 2016 vervangen door de Wkkgz. Het 

meest opvallende verschil tussen de oude en de nieuwe wet is dat de verplichting om een 

klachtencommissie in te stellen is vervallen. Dit houdt niet zondermeer in dat de klachtencommissie 

opgeheven kan worden. Organisaties met Bopz aangemerkte locaties blijven, op basis van de Wet 

Bopz, verplicht om een klachtencommissie in stand te houden.  

 

Deze klachtenregeling geeft informatie over de klachten afhandeling bij SWZ.  

De soorten klachten worden besproken, de wijze waarop de organisatie de verschillende klachten 

intern en extern afhandelt en de wegen die cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bewandelen 

om hun klachten gezien en gehoord te krijgen. 

Uitgangspunt bij SWZ is dat een klacht in eerste instantie wordt uitgesproken en opgelost met de 

direct betrokkenen. Indien dit net naar tevredenheid is gebeurd kunnen de klachtenfunctionaris, de 

betrokken manager of de directeur / bestuurder (mits niet BOPZ gerelateerd) worden benaderd. Bij 

nog immer aanwezige ontevredenheid over de afwikkelingen kan de externe klachtencommissie 

worden benaderd. Een gang naar de geschillencommissie zou de laatste stap met een klacht zijn. In 

deze regeling staan de details hierover verder uitgewerkt. 

Ook staan de verschillende contactgegevens van SWZ, de externe klachtencommissie en de 

geschillencommissie aan het eind van deze regeling vermeld.  

 

Anneke Filippini 

Coördinator kwaliteit 
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Versie juni 2017 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

 

a. zorgaanbieder  :  Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ; 

 

b. directeur / bestuurder :  directeur / bestuurder  SWZ; 

 

c.   klachtencommissie :  de externe klachtencommissie  die werkzaam is vanuit  

      Saffier de Residentiegroep en waarbij SWZ is  

      aangesloten; 

 

d. cliënt   : natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie  

      SWZ zorg verleent of heeft verleend; 

 

e.   klacht   :  uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten  

      daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat  

      gevolgen heeft voor een cliënt, door SWZ  

      of door een persoon die voor SWZ werkzaam is;  

      en niet zijnde een Bopz-klacht;  

 

f. BOPZ-klacht  :  klacht over een beslissing zoals bedoeld in artikel 41  

     BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische  

     ziekenhuizen); 

 

g.   klager   :  degene die een klacht indient;  

   

h.  aangeklaagde  :  degene op wiens besluit of op wiens handelen of  

      nalaten de klacht betrekking heeft;  

 

i. BOPZ-arts  : de arts die belast is met de zorg voor de algemene  

     gang van zaken op geneeskundig gebied binnen de  

     SWZ; 

 

j. inspecteur  :  de bevoegde inspecteur voor de gezondheidszorg; 

 

k. cliëntenraad  :  de cliëntenraad die op grond van de Wet   

      medezeggenschap cliënten zorginstellingen is inge- 

      steld ten behoeve van de cliënten van SWZ. Binnen  

      SWZ is een cliëntenraad actief. Eén onderdeel van de  
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      cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van SWZ  

      Sophieke en één onderdeel van de cliëntenraad  

      vertegenwoordigt de cliënten van SWZ Willibrord. Zij  

      hebben 6x per jaar een gezamenlijke vergadering.  

 

l. klachtenfunctionaris : degene die binnen SWZ belast is met de opvang  

          van klachten van cliënten; 

 

m. zorg   : zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet  

        langdurige zorg of de Zorgverzekeringwet dan wel  

          handelingen op het gebied van de individuele  

      gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de  

      beroepen in de individuele gezondheidszorg niet zijnde  

      Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede andere handelingen  

      met een ander doel dan het bevorderen  

        of bewaken van de gezondheid van de cliënt; 

 

n. geschillencommissie : de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging &  

      Geboortezorg, die klachten behandelt tussen consumenten  

      en verpleeghuis of verzorgingshuis. 
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Hoofdstuk 2 Klachtopvang 

Artikel 2 De klachtenfunctionaris 
1. De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken: 

a. Is eerste aanspreekpunt bij klachten of onvrede. Verzorgt de eerste opvang  

  en verwijst waar nodig.  

b. Geeft informatie en advies over de te nemen vervolgstappen en  

  ondersteunt bij het indienen van een klacht.  

c. Bewaakt het proces van de klachtafhandeling. Informeert betrokkenen over  

  de voortgang van het proces en de afhandeling. Adviseert betrokkenen  

  over de te nemen vervolgstappen.  

d.  Bemiddelt en biedt ondersteuning bij het oplossen van de klacht. Draagt  

  zorg voor een bij de aard van de klacht passend proces. 

 

2. SWZ heeft de taken en de werkwijze van de klachtenfunctionaris in een  

   functiebeschrijving beschreven. De functiebeschrijving is toegevoegd in de bijlage van deze  

 regeling. 

 

3. De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op  

  het bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de  

  relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens  

  onvrede betrekking heeft.  

  

4. De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de wet en  

   de voor hem geldende beroepsnormen en functiebeschrijving. SWZ  

  onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de klachtenfunctionaris zijn  

  werkzaamheden in een concreet geval verricht.   

 

5. De klachtenfunctionaris registreert de contacten met cliënten, de  

  werkzaamheden die hij naar aanleiding daarvan heeft verricht en de resultaten  

  daarvan. Op basis van deze registratie stelt de klachtenfunctionaris periodiek een  

  rapportage op van zijn werkzaamheden en zijn bevindingen. Deze rapportage  

  wordt uitgebracht aan de directeur / bestuurder van SWZ. De klachtenfunctionaris 

  kan in deze rapportage aanbevelingen opnemen.  

 De directeur / bestuurder brengt de rapportages ter kennis aan de Cliëntenraad. 

 

6. SWZ stelt de klachtenfunctionaris in staat om zijn taak naar behoren te vervullen  

  en draagt ervoor zorg dat de klachtenfunctionaris niet wordt benadeeld wegens de  

  uitoefening van zijn functie.  
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7. Indien de klachtenfunctionaris van mening is dat hij zijn taak niet naar behoren  

  kan vervullen of indien de functionaris van mening is dat er sprake is van  

  benadeling wegens de uitoefening van zijn functie, kan de klachtenfunctionaris dit  

  rechtstreeks melden bij de directeur / bestuurder. De directeur / bestuurder  

  onderzoekt zo’n melding en neemt zo nodig passende maatregelen.  

 

8. Klachten over de klachtenfunctionaris, hetzij in de functie van  

  klachtenfunctionaris, hetzij in een andere functie bij de zorgaanbieder, worden  

  behandeld op basis van deze klachtenregeling, met dien verstande dat de  

  klachtenfunctionaris daarbij zelf geen rol heeft. De klager kan zich voor advies en  

  bijstand bij een klacht over de klachtenfunctionaris wenden tot een door de  

 directeur / bestuurder aan te wijzen waarnemend klachtenfunctionaris.  

 

9. De directeur / bestuurder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid verzwaard advies  

  uit te brengen met betrekking tot een voorgenomen besluit tot benoeming van  

  een Klachtenfunctionaris. 

 

Artikel 3 Externe Klachtencommissie 
1. De directeur / bestuurder van SWZ is een overeenkomst aangegaan met Saffier de  

  Residentiegroep om, indien nodig, gebruik te kunnen maken van de daar  

  in functie zijnde klachtencommissie. 

2. De directeur / bestuurder van SWZ ziet erop toe dat de klachtencommissie haar  

  werkzaamheden, indien ingeschakeld bij lopende klachten vanuit SWZ, verricht  

  volgens de met Saffier de Residentiegroep afgesproken regeling.  

 

Artikel 4  Geschillencommissie  
Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost 

en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. SWZ is aangesloten bij een Geschillencommissie 

die  deze geschillen  tussen SWZ  en de cliënt kan behandelen. Dit geldt alleen voor niet-BOPZ gerelateerde 

klachten. 

 

Artikel 5 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is? 
1. Een cliënt, diens vertegenwoordiger of nabestaande kan zijn ontevredenheid  

    bespreken met:  

a. de medewerker over wie hij niet tevreden is;  

b. andere medewerkers van het betrokken team; 

b. de manager van het betrokken team; 

c. de klachtenfunctionaris; 

d. de klachtencommissie; 

e. de geschillencommissie 
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2. Een klacht kan, worden ingediend bij de klachtencommissie of bij de  

 directeur / bestuurder; een Bopz-klacht kan alleen worden ingediend bij de klachtencommissie (zie 

artikel 7).  
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Hoofdstuk 3  Klachten 

Artikel 6  Soorten klachten 
1. Een klacht over een gedraging jegens een cliënt .( een niet BOPZ klacht). 

   Een klacht is een brief of e-mail waarin aangegeven wordt waarom men ontevreden is.  

 Bijvoorbeeld over de handelswijze van SWZ of over de manier waarom de klager te woord  

 gestaan is. De klacht kan gaan over de verleende zorg door SWZ maar kan ook zijn over het  

 centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal Administratiekantoor (CAK) of het  

  zorgkantoor.  

2. Een klacht met betrekking tot handelswijzen van SWZ  ingeval van onvrijwillige zorg,  

  behandeling en/of  verblijf (een BOPZ klacht) 

 

Artikel 7  Hoe kan een klacht worden ingediend? 

A. Niet BOPZ klacht 

1. Mondeling: 

   Het ligt het meest voor de hand om een klacht te bespreken met de betrokken  

  medewerker. De klager legt de klacht uit en men probeert samen tot een  

   oplossing te komen. Eventueel kan daarbij het advies van een ander teamlid   

  gevraagd worden. Mocht men er niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht  

  te bespreken met de klachtenfunctionaris. Mocht er daarna nog ontevredenheid  

  bestaan, dan kan contact worden opgenomen met de manager of de  

  directeur / bestuurder. Zij kunnen de klacht in behandeling nemen en bespreken binnen het  

  betrokken team. Op deze manier kan er direct iets aan de situatie worden gedaan. 

2. Schriftelijk:  

Deze klachtenregeling heeft  een klachtenformulier voor cliënten van SWZ. Men kan er ook voor 

kiezen om de klacht schriftelijk (kan ook per e-mail)  aan de organisatie  kenbaar te maken.  Het 

ingevulde  formulier kan dan worden opgestuurd (via de post of e-mail) naar het adres van SWZ 

zoals vermeld op de laatste pagina van deze regeling.  

 

De klacht wordt dan naar de juiste afdeling gestuurd waarna een medewerker contact opneemt 

met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Samen zal er naar een passende 

oplossing worden gezocht. Ook hierbij bestaat de mogelijkheid om, indien gewenst, contact op te 

nemen met de klachtenfunctionaris, de manager of de directeur / bestuurder. 

 

3. Een klacht kan worden ingediend door: 

a. de cliënt; 

b. diens vertegenwoordiger; 

c. diens gemachtigde; 

d. diens zaakwaarnemer; 
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e. diens nabestaanden.  

 

4. Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt wordt 

beschouwd kan daarover een klacht indienen.  

5. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de directeur / bestuurder van 

SWZ bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te 

proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de 

directeur / bestuurder de klacht niet in behandeling. De directeur / bestuurder neemt de klacht 

alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te 

lossen.  

 

6. Als de klager de klacht niet binnen de organisatie kan oplossen kan hij worden doorverwezen naar 

de externe klachtencommissie waarmee SWZ een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.  

 

7. Mocht ook hier geen bevredigende oplossing worden gevonden , dan kan de klager de klacht 

neerleggen bij de Geschillencommissie. 

 

B. BOPZ klacht 

1. Mondeling: 

   Het ligt het meest voor de hand om een klacht te bespreken met de betrokken  

  medewerker, arts. De klager legt de klacht uit en men probeert samen tot een  

   oplossing te komen. Eventueel kan daarbij het advies van een ander teamlid   

  gevraagd worden. Mocht men er niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht  

  te bespreken met de klachtenfunctionaris. Mocht er daarna nog ontevredenheid  

  bestaan, dan kan contact worden opgenomen met de externe klachtencommissie  

  van SWZ. Bij BOPZ klachten wordt de klacht niet bij de directeur / bestuurder  

 neergelegd. 

2. Schriftelijk:  

Een klacht kan schriftelijk of via de mail aan de klachtencommissie, waarbij SWZ is aangesloten, 

worden gestuurd naar Stichting Saffier. De contactgegevens staan vermeld op de laatste pagina van 

deze regeling. 

 

3. Een Bopz-klacht kan worden ingediend door: 

    a. de cliënt op wie de beslissing betrekking heeft waartegen de klacht is  

   gericht; 

     b. de echtgenoot van de cliënt, tenzij de cliënt en zijn echtgenoot van tafel en  

     bed gescheiden zijn; 

    c. degene met wie de cliënt een geregistreerd partnerschap is aangegaan;  

     d. degene met wie de cliënt een duurzame gemeenschappelijke huishouding  

      heeft; 

     e. alle andere meerderjarige bloedverwanten van de cliënt in de rechte lijn; 

  f. broers en zusters van de cliënt; 

    g. de voogd, curator of mentor van de cliënt; 
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    h.  elke andere cliënt die in dezelfde locatie verblijft als de cliënt op wie de  

      klacht betrekking heeft. 
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Hoofdstuk 4 Behandeling van Klachten 

A.  Niet BOPZ gerelateerde klachten  

Artikel 8 Behandeling klachten door directeur / bestuurder 

1. Nadat een klacht is ingediend en via de klachtenfunctionaris opgepakt is door medewerkers, en/of 

de manager gaan de klachten naar de directeur / bestuurder. 

2. De directeur / bestuurder van SWZ beoordeelt of hij bevoegd is om van een ingediende klacht 

kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en 

gemotiveerd mee aan de klager. 

 

2. De directeur / bestuurder is niet bevoegd om klachten te behandelen over beslissingen die in 

artikel 41 Bopz genoemd worden. Deze klachten worden ter behandeling doorgestuurd aan de 

klachtencommissie die op basis van de Bopz is ingesteld (zie hoofdstuk 6).  

 

3. Indien de directeur / bestuurder een klacht niet in behandeling neemt omdat deze betrekking heeft 

op een andere zorgaanbieder, stuurt deze de klacht door naar de zorgaanbieder op wie de klacht 

betrekking heeft, tenzij de klager desgevraagd bezwaar maakt tegen doorzending van zijn klacht.  

 

Artikel 9 Ontvankelijkheid van de klacht 

1. De directeur / bestuurder van SWZ verklaart een klacht niet-ontvankelijk als: 

a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de directeur / bestuurder is  

     behandeld; 

b. een gelijke klacht nog in behandeling is; 

 c. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is; 

d. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft 

plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot schadevergoeding betreft, in dat 

geval geldt de wettelijke verjaringstermijn.  

 

2. Indien de directeur / bestuurder een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en 

gemotiveerd mee aan de klager.  

 

Artikel 10 Werkwijze bij beoordeling van een klacht 

1. De directeur / bestuurder van SWZ neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht 

contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de 

klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken bepaalt de directeur / bestuurder de te 

volgen procedure en stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis.  

 

2. Bij de behandeling van een klacht neemt de directeur / bestuurder het volgende in acht:  
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a. een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht betrekking heeft 

gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren;  

b. indien een onderzoek plaatsvindt naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking 

heeft wordt dit niet uitgevoerd door degene op wie de klacht betrekking heeft of door 

diens directe collega of leidinggevende;  

c. de uitkomst van een onderzoek naar de gang van zaken waarop de klacht betrekking heeft 

wordt medegedeeld aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft, zij 

krijgen gelegenheid om op het onderzoek te reageren en worden in kennis gesteld van 

elkaars reactie. 

 

Artikel 11 Stopzetting behandeling van de klacht 

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht 

intrekken door schriftelijk of per e-mail aan de directeur / bestuurder van SWZ te kennen te geven dat hij 

geen verdere behandeling van de klacht wenst. 

 

Artikel 12 Beoordeling klacht door de Directeur / bestuurder 

1. De directeur / bestuurder beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Indien voorzien wordt dat voor 

de beoordeling van de klacht meer dan zes weken nodig zijn, wordt dit, voor het verstrijken van 

deze termijn, schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en aan degene op wie de klacht 

betrekking heeft gemeld en aangegeven binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven zal 

worden. Deze termijn is niet langer dan tien weken, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de 

klacht. 

 

2. Indien de directeur / bestuurder concludeert dat de klacht ook binnen de verlengde termijn niet 

beoordeeld kan worden, deelt deze dit schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en degene op 

wie de klacht betrekking heeft. Daarbij wordt aangegeven waarom de klacht niet binnen de termijn 

beoordeeld worden en binnen welke termijn alsnog een oordeel zal volgen. De klager wordt 

verzocht om binnen twee weken te laten weten of hij het oordeel wil afwachten en de klacht niet 

voorlegt aan de geschillencommissie. Indien de klager hiertoe niet bereid is en de voorkeur geeft 

aan indiening van de klacht bij de klachten- of geschillencommissie, is de directeur / bestuurder 

bevoegd om de klachtenprocedure te beëindigen.  

 

3. De directeur / bestuurder zendt zijn oordeel over de klacht aan de klager en aan degene op wie de 

klacht betrekking heeft. Hij geeft in zijn oordeel weer hoe de klacht is behandeld, hij motiveert zijn 

oordeel over de klacht en geeft aan of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen en zo ja 

welke dit zijn en binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd. 

 

4. De directeur / bestuurder vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de uitkomst van 

de klachtenprocedure de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de 

klachtencommissie voor te leggen. Daarbij wordt tevens vermeldt binnen welke termijn de klager 

dit kan doen en vermeldt het adres en de website van de klachtencommissie. (Zie verder Hoofdstuk 

5 Klachtencommissie). 
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Artikel 13 Beoordeling klacht die op meerdere zorgaanbieders betrekking heeft 

1. Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in onderlinge 

samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat hij de klacht ook bij andere zorgaanbieders 

heeft ingediend en prijs stelt op gecombineerde behandeling van de klacht door de verschillende 

zorgaanbieders bij wie hij de klacht heeft ingediend, neemt de directeur / bestuurder contact op 

met de andere zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend.  

 

2. De directeur / bestuurder spreekt met de andere zorgaanbieders af hoe de klacht behandeld zal 

worden zodat dit leidt tot een gezamenlijke oordeel van de gezamenlijke zorgaanbieders dan wel 

een op elkaar afgestemd oordeel van de verschillende zorgaanbieders afzonderlijk.  

 

Artikel 14 Beoordeling klacht door (externe) Klachtencommissie 

Indien een klacht niet binnen SWZ kan worden opgelost, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de 

(externe) klachtencommissie. Zie vervolg behandeling onder Artikel 15 en hoofdstuk 5. 

 

B. BOPZ gerelateerde klachten 

Artikel 15  In behandeling nemen van een klacht of een Bopz-klacht 

1. Nadat een klacht is ingediend en via medewerkers en de klachtenfunctionaris is  

   gegaan en de klacht  is niet opgelost, dan is de volgende stap in het  

  klachtenafhandelingsproces de (externe) klachtencommissie . 

2. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de klachten 

  commissie bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de  

  klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager  

  ingaat op dit voorstel neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling.  

  De klachtencommissie neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager haar  

  laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen.  

    Zie verder onder Hoofdstuk 5 De klachtencommissie. 

 

Artikel 16 Ontvankelijkheid van de klacht 

1. De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht of een Bopz-klacht niet- 

  ontvankelijk verklaren als: 

    a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is  

       behandeld; 

    b. indien een gelijke klacht nog in behandeling is; 

    c. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is; 

    d. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar  

     geleden heeft plaatsgevonden. 
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2. Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk  

   verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.  

3. De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de  

  voorzitter schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.  

4. Een bezwaar wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie  

  samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun  

  beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en  

  gemotiveerd aan de klager mede. 

 



 16                 versie juni 2017 

 

 

Hoofdstuk 5 De klachtencommissie 

Artikel 17 Samenstelling klachtencommissie 
1. Zoals beschreven in artikel 3 is SWZ aangesloten bij de Klachtencommissie van  

   Saffier de Residentiegroep. Deze externe Klachtencommissie kan worden  

   benaderd door cliënten van SWZ die niet tevreden zijn over de afhandeling van  

   hun klachten. 

2. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden en ten hoogste vier leden,  

   waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 

3. De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat een deskundige en zorgvuldige  

   beslissing op een klacht gewaarborgd is. 

 

Artikel 18 Indienen van een klacht of een Bopz-klacht  
1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie, ter  

  attentie van de voorzitter van de klachtencommissie. Bopz-klachten kunnen ook  

  telefonisch of persoonlijk worden ingediend bij de klachtencommissie.  

 Het adres van de commissie staat vermeld op de laatste pagina van deze regeling. 

 

2. De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van  

  een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager. De  

  klachtencommissie vermeldt in de ontvangstbevestiging, dat de klager zich  

  desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. 

 

3. Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van  

   informatie uit het zorgleefplan van de cliënt, dan vermeldt de  

  klachtencommissie dit in de ontvangstbevestiging. 

 

4. De klachtencommissie kan de klager verzoeken, binnen een door de  

  klachtencommissie te bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met  

  betrekking tot zijn klacht.  

 

5. De klachtencommissie kan de klager vragen om aan te tonen, dat hij bevoegd is  

  om een klacht in te dienen.  

 

6. De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van  

  een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtencommissie  

  kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen een door de  

  klachtencommissie te bepalen termijn, schriftelijk te reageren op de klacht. De  

  klachtencommissie vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de  
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  aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. 

 

7. Indien de klacht niet wordt ingediend door de cliënt of iemand die de cliënt  

 daartoe gemachtigd heeft, stuurt de klachtencommissie de cliënt een kopie van de  

    klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De  

  klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen een door de  

  voorzitter van de klachtencommissie te bepalen termijn, te reageren op hetgeen  

  waarop de klacht betrekking heeft.  

 

Artikel 19 Aard van de klacht en termijn van behandeling 
1. De voorzitter beoordeelt of de klacht als Bopz-klacht wordt behandeld of niet. 

2. De klachtencommissie doet binnen twee maanden na ontvangst van de klacht 

uitspraak. Bij dreigende overschrijding van deze termijn informeert de  

klachtencommissie de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder hierover schriftelijk met 

vermelding van de redenen en van de termijn waarbinnen zij alsnog een uitspraak tegemoet 

kunnen zien. 

3. Inzake een Bopz-klacht beslist de klachtencommissie binnen twee weken na ontvangst van de 

klacht voor zover het een klacht betreft die gericht is tegen een nog lopende toepassing van het 

besluit waarop de klacht betrekking heeft en binnen vier weken na ontvangst van de klacht voor 

zover het een klacht betreft die gericht is tegen een reeds beëindigde toepassing van het besluit 

waarop de klacht betrekking heeft. 

 

Artikel 20 Bevoegdheid van de klachtencommissie  
1. De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klachtencommissie  

  bevoegd is om van een klacht of een Bopz-klacht kennis te nemen.  

2. De klachtencommissie is niet bevoegd klachten te behandelen die (mede)  

  strekken tot vergoeding van geleden schade.  

3. De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de  

  voorzitter schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.  

4. Een bezwaar wordt beoordeeld door de voorzitter van de klachtencommissie  

  samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. Hun  

  beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en  

  gemotiveerd aan de klager mede. 

5. Indien de klachtencommissie een klacht niet in behandeling neemt omdat deze  

  betrekking heeft op een andere zorgaanbieder stuurt de klachtencommissie de  

  klacht door naar de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de  

  klager desgevraagd bezwaar  maakt tegen doorzending van zijn klacht.  

6. Indien de klachtencommissie een klacht niet in behandeling neemt omdat deze  

  (mede) strekt tot vergoeding van schade stuurt de klachtencommissie de klacht  
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  door naar de directeur / bestuurder, tenzij de klager desgevraagd bezwaar maakt  

  tegen doorzending van zijn klacht.  

 

 

Artikel 21 Ontvankelijkheid van de klacht 
1. De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht of een Bopz-klacht niet- 

    ontvankelijk verklaren als: 

a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door de klachtencommissie is behandeld; 

b. indien een gelijke klacht nog in behandeling is; 

c. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is.  

2. Indien de voorzitter van de klachtencommissie een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit 

schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.  

3. De klager kan binnen twee weken na dagtekening van het besluit van de voorzitter, zoals bedoeld 

in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit.  

4. Een bezwaar zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel wordt beoordeeld door de voorzitter van 

de klachtencommissie samen met twee door hem aan te wijzen leden van de klachtencommissie. 

Hun beslissing over het bezwaar delen zij binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de 

klager mede. 

 

Artikel 22 Schorsing Bopz-klacht 
1. De voorzitter van de klachtencommissie kan de beslissing, waarop een Bopz-klacht betrekking 

heeft, schorsen voor de duur van de behandeling van de klacht door de klachtencommissie. De 

uitvoering van het besluit wordt dan stopgezet voor de duur van de schorsing.  De voorzitter van de 

klachtencommissie kan beslissen tot schorsing, als naar zijn oordeel de kans groot is, dat de klacht 

gegrond wordt bevonden. De voorzitter van de klachtencommissie kan ook om andere redenen de 

beslissing schorsen.   

2. Degene die een Bopz-klacht indient bij de klachtencommissie, kan tevens verzoeken het besluit 

waarop de Bopz-klacht betrekking heeft te schorsen.  

3. De voorzitter van de klachtencommissie hoort zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie 

werkdagen na ontvangst van het schorsingsverzoek, tenminste de klager en de Bopz-arts. De 

voorzitter van de klachtencommissie kan desgewenst andere leden van de klachtencommissie 

consulteren bij de beoordeling van het schorsingsverzoek. 

4. De voorzitter van de klachtencommissie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 

werkdagen na ontvangst van het schorsingsverzoek. 

5. De voorzitter van de klachtencommissie deelt zijn besluit over het schorsingsverzoek mondeling 

mee aan de klager, de aangeklaagde en de Bopz-arts. Zo spoedig mogelijk daarna doet hij hun zijn 
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uitspraak schriftelijk toekomen. Het besluit tot schorsing treedt in werking, zodra de aangeklaagde 

en de Bopz-arts zijn geïnformeerd. 

6. De voorzitter van de klachtencommissie kan ambtshalve besluiten tot schorsing van een besluit 

waartegen een Bopz-klacht zich richt. Lid 3, 4 en 5 van dit artikel zijn daarbij van overeenkomstige 

toepassing. 

7. De schorsing eindigt op het moment, dat de klacht wordt ingetrokken of de klacht ongegrond wordt 

beoordeeld. 

 

Artikel 23  Melding van een klacht aan de directeur / bestuurder 
1. De (voorzitter van) de klachtencommissie meldt klachten zo spoedig mogelijk mondeling aan de 

directeur / bestuurder als deze, naar redelijkerwijs vermoed kan worden, betrekking hebben op 

onverantwoorde zorg met een structureel karakter. 

2. Binnen drie werkdagen na zijn melding bedoeld in het voorgaande lid, bevestigt de voorzitter de 

melding schriftelijk aan de directeur / bestuurder. Tevens stelt hij de klager en de aangeklaagde in 

kennis van deze melding. 

3. De (voorzitter van) de klachtencommissie verzoekt SWZ om binnen een door hem te bepalen 

termijn de klachtencommissie schriftelijk te informeren over zijn bevindingen en eventuele 

maatregelen naar aanleiding van de melding.   

4. De melding aan de directeur / bestuurder heeft geen schorsende werking op de behandeling van de 

klacht door de klachtencommissie. 

 

Artikel 24 Melding aan de Inspectie 
1. Indien de klachtencommissie niet is gebleken, dat de directeur / bestuurder maatregelen heeft 

getroffen naar aanleiding van een melding zoals bedoeld in artikel 26 meldt de klachtencommissie 

deze klacht aan de inspecteur.                                                      

2. Voorafgaand aan de melding zoals bedoeld in het eerste lid stelt de klachtencommissie de directeur 

/ bestuurder, de klager en de aangeklaagde op de hoogte van haar voornemen een klacht te 

melden.  

3. Voor zover het de gegevens van de klager betreft, anonimiseert de klachtencommissie een klacht 

die zij meldt aan de inspecteur. 

4. De klachtencommissie deelt de directeur / bestuurder, de klager en de aangeklaagde, schriftelijk 

mee, dat zij een melding heeft gedaan aan de inspecteur.  

 

Artikel 25 Zittingscommissie  
1. Een klacht wordt behandeld door een door de voorzitter per klacht samen te stellen 

zittingscommissie. Deze bestaat uit ten minste drie leden van de klachtencommissie, onder wie de 

voorzitter of diens plaatsvervanger.  
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2. De voorzitter stelt de zittingscommissie zodanig samen, dat een deskundige en zorgvuldige 

beslissing over de klacht is gewaarborgd. Indien de zittingscommissie een Bopz-klacht behandelt, 

stelt de voorzitter de zittingscommissie zo samen, dat voldaan wordt aan de eisen van het Besluit 

klachtenbehandeling Bopz. 

3. Een persoon op wie een klacht rechtstreeks betrekking heeft, is niet benoembaar tot lid van de 

zittingscommissie die deze klacht zal behandelen  

4. Een lid van de klachtencommissie kan benoeming in een zittingscommissie weigeren, als hij naar 

zijn mening onvoldoende in staat is om onpartijdig te oordelen over de betreffende klacht.  

5. De secretaris informeert de klager en de aangeklaagde binnen een door de voorzitter vastgestelde 

termijn over de samenstelling van de zittingscommissie.  

 

Artikel 26  Wraking 
1. Zowel de klager als de aangeklaagde kan, binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn, 

gemotiveerd bezwaar maken tegen de samenstelling van de zittingscommissie.  

2. De zittingscommissie beslist over bezwaren tegen haar samenstelling.  

3. Als een bezwaar gegrond wordt verklaard, trekt het betreffende commissielid zich terug en 

benoemt de voorzitter een ander lid van klachtencommissie tot lid van de zittingscommissie. Als 

het de voorzitter betreft, treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats.  

 

Artikel 27 Onderzoek 
1. De klachtencommissie kan medewerkers van SWZ verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake 

van hetgeen waarover is geklaagd. 

2. Medewerkers van SWZ zijn gehouden hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de 

klachtencommissie voor zover dit redelijkerwijs van hen gevergd kan worden.  

3. De klachtencommissie kan zich, na voorafgaande toestemming van de directeur / bestuurder, laten 

adviseren door deskundigen. De kosten daarvan komen voor rekening van SWZ. 

 

Artikel 28 Hoorzitting 
1. De zittingscommissie kan besluiten een hoorzitting te houden ten einde de klager en de 

aangeklaagde gelegenheid te geven hun standpunten mondeling toe te lichten. 

2. Indien de klacht betrekking heeft op een cliënt die verblijft in één van de locaties die door SWZ in 

stand worden gehouden, vindt de hoorzitting daar plaats, tenzij de zittingscommissie anders beslist.  

3. In de regel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord tijdens de hoorzitting. Op gemotiveerd 

verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de zittingscommissie hen afzonderlijk horen.  

4. Indien de klager en de aangeklaagde afzonderlijk worden gehoord, draagt de zittings-commissie 

zorg voor een verslag van het besprokene. Dit verslag brengt de zittingscommissie ter kennis van de 
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partij die niet aanwezig was tijdens het horen en geeft deze de gelegenheid om binnen een door de 

zittingscommissie te bepalen termijn te reageren. 

 

Artikel 29 Stopzetting behandeling van de klacht 
Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de klacht 

intrekken door schriftelijk te kennen te geven, dat hij geen verdere behandeling van de klacht door de 

klachtencommissie wenst. Als de commissie een klacht om deze reden niet verder behandelt, deelt de 

commissie dit mee aan de aangeklaagde, SWZ en de klager.   

 

Artikel 30 Uitspraak klachtencommissie 
1.  De uitspraak van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van de klacht dan wel 

gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht. 

2. De zittingscommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen over de vaststelling van een 

uitspraak.  

3. In iedere uitspraak beschrijft de klachtencommissie: 

a. de klacht waarop de uitspraak betrekking heeft; 

b. de standpunten van de klager en de aangeklaagde; 

c. de wijze waarop de klachtencommissie de klacht behandeld heeft; 

b. het oordeel van de klachtencommissie en de motivering daarvan; 

c. de namen van de leden die de uitspraak vastgesteld hebben;  

d. de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan; 

e. eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.  

4. Indien de uitspraak betrekking heeft op een Bopz-klacht en deze gegrond wordt verklaard, vermeldt 

de klachtencommissie in aanvulling op de in het derde lid genoemde onderwerpen tevens, dat de 

bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt en kan zij de voor de behandeling 

verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te 

verrichten met inachtneming van haar beslissing. De commissie kan de voor de behandeling 

verantwoordelijke persoon een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het 

verrichten van een andere handeling. 

5. Uitspraken van de klachtencommissie worden ondertekend door de voorzitter van de 

klachtencommissie.  

6. De klachtencommissie stuurt iedere uitspraak over een klacht aan: 

a. de klager; 

b. de betrokken cliënt, indien deze niet zelf de klager is; 
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c. de aangeklaagde; 

d. de directeur / bestuurder 

Indien de uitspraak een Bopz-klacht betreft, stuurt de klachtencommissie de uitspraak bovendien aan: 

e. de behandelende persoon; 

f. de Bopz-arts; 

g. de inspecteur. 
 

Artikel 31 Oordeel directeur / bestuurder 
1. De directeur / bestuurder deelt binnen een maand na dagtekening van de uitspraak van de 

klachtencommissie over een klacht aan de klager, aan de aangeklaagde en aan de 

klachtencommissie schriftelijk mee of hij naar aanleiding van die beslissing maatregelen zal nemen 

en zo ja, welke. 

De directeur / bestuurder vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de wijze waarop 

zijn klacht is behandeld, de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de 

geschillencommissie VVT voor te leggen. Tevens vermeldt deze binnen welk termijn de klager dit 

kan doen en vermeldt het adres en de website van de Geschillencommissie VVT.  

2. Bij afwijking van deze termijn deelt SWZ dit gemotiveerd mee aan de klager, de aangeklaagde en de 

klachtencommissie. Daarbij wordt de termijn waarbinnen het standpunt alsnog kenbaar gemaakt 

zal worden. 

 

Artikel 32 Geheimhouding 
De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris zijn verplicht om informatie die zij in het 

kader van de uitoefening van hun functie verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of 

redelijkerwijs moeten vermoeden, geheim te houden, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot 

bekendmaking verplicht of uit hun taak bij de uitvoering van de “Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen” 

de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.  

 

Artikel 33  Archivering en bewaartermijn klachtendossier  
1. De klachtencommissie bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een 

dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. SWZ is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te 

verlengen. 

2. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt bewaard. 

 

Artikel 34 Beroepsmogelijkheid  
1. Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is 

opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil.  
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2. De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie VVT.  

3. Een geschil moet binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 25 bedoelde brief worden 

ingediend dan wel, indien de klacht niet door de klachtencommissie is beoordeeld, binnen drie 

maanden na ontvangst van de brief waarin SWZ de klager zijn standpunt ten aanzien van de klacht 

meedeelt.  

4. Indien de commissie over een Bopz-klacht niet tijdig een beslissing heeft genomen of een Bopz-

klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond heeft beoordeeld, kan de klager de inspecteur schriftelijk 

vragen een verzoekschrift in te dienen ter verkrijging van een beslissing van de rechter. Indien de 

cliënt de klager is, kan hij ook zelf, zonder tussenkomst van de inspecteur, een verzoekschrift bij de 

rechter indienen. 
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Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 

Artikel 35  Geschillencommissie 
1. Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid  

  van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een  

  geschil.  

 

2. De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie, tenzij het een  

  Bopz-klacht betreft. SWZ is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging,  

  Verzorging en Geboortezorg. Contact kan worden opgenomen via post of mail. De  

  contactgegevens staan vermeld op de laatste pagina van deze regeling.  

 

Artikel 36 Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over 

gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is 

verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot 

bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot 

bekendmaking voortvloeit.  

 

Artikel 37  Archivering en bewaartermijn klachtendossier  
1. De klachtencommissie bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in  

  een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De zorgaanbieder is  

  bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen. 

2. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de  

  cliënt bewaard. 

 

Artikel 38 Overige klacht- en meldmogelijkheden 
Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet. 

 

Artikel 39 Kosten  
Voor de behandeling van klachten worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de 

aangeklaagde.  

 

Artikel 40 Wijze van openbaarmaking klachtenregeling 
1. De directeur / bestuurder maakt deze regeling, binnen tien dagen nadat deze is vastgesteld, 

openbaar op een wijze die in de instelling gebruikelijk is, onder vermelding van het adres waar een 
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klacht kan worden ingediend. 

 

2. Afschriften van deze regeling worden onder meer ter beschikking gesteld aan de  

  cliëntenraad van SWZ.  

 

3. Deze regeling wordt ter inzage gelegd voor cliënten en anderen die om inzage verzoeken. Van de 

terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de bij SWZ gebruikelijke wijze. Desgewenst wordt 

een kopie van deze regeling verstrekt aan cliënten. 

 

Artikel 41 Evaluatie 
1. De directeur / bestuurder evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en 

vervolgens zo vaak als deze dit wenselijk vindt.  

 

2. De directeur / bestuurder betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris, de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad. Daar waar de externe klachtencommissie een aandeel heeft 

gehad in de oplossing van de klacht wordt deze ook bij de evaluatie betrokken.  

 

Artikel 42 Onvoorziene omstandigheden   
In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de klachtencommissie voor zover 

het de werkwijze van de klachtencommissie betreft. In overige onvoorziene omstandigheden beslist de 

directeur / bestuurder. 

 

Artikel 43 Vaststelling en wijziging regeling 
1. Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de directeur / bestuurder. 

 

2. Voorgenomen besluiten tot wijziging van deze regeling legt de directeur / bestuurder ter advisering 

voor aan de klachtencommissie. 

 

3. Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt de directeur / bestuurder 

ter advisering voor aan de cliëntenraad en ter instemming voor aan de ondernemingsraad. 

 

Artikel 44  Datum van inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking per juli  2017 

 

Aldus vastgesteld op 12 juni 2017 na ontvangst van de adviezen van de Cliëntenraden en van de 

Ondernemingsraad van Stichting Wassenaarse Zorgverlening. 

 

Directeur / bestuurder 

N.Th.M. Olsthoorn 
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Diverse relevante Contactgegevens 

 

 

Klachtenfunctionaris SWZ 

Stichting  Wassenaarse  Zorgverlening 

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 

2242 LJ Wassenaar 

E-mail: info@swz-zorg.nl  

 

Externe klachtencommissie 

Postbus 52150  

2505 CD Den Haag  

Telefoon: 070-449 3000  

E-mail: info@saffier-haaglanden.nl  

 

De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging & Geboortezorg, 
Postadres Postbus 90600  
2509 LP Den Haag 

Tel: 070 - 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

https://www.degeschillencommissie.nl  

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Postbus 462 

3500 AL Utrecht 

Telefoonnummer: 070-23338799 
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