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UIT-Bureau Wassenaar

SWZ organiseert allerlei 
activiteiten voor ouderen 
en jongeren met een 
zorgvraag: vakanties, 
dagjes uit en korte 
activiteiten. Geen enkele 
oudere in Wassenaar hoeft 
‘achter de geraniums’ te 
blijven zitten.

Lees verder op pagina 6

Video-alarmeringssyteem
in Amaliahof 

In de Amaliahof is een
proef gestart met een 
video-alarmeringssysteem. 
Naar verwachting zal dit 
minder loos alarm en 
betere nachtrust voor de 
cliënten geven. 

Lees verder op pagina 2

Een schoon huis 

De gemeentes hebben 
flink bezuinigd op de 
huishoudelijke hulp.
SWZ doet wat ze kunnen. 
En met dienstencheques 
en/of particuliere hulp 
via SWZ hoeft niemand 
onthand te zijn. 

Lees verder op pagina 7



In november is in de Amaliahof een 
proef gestart met een video-
alarmeringssysteem met
warmtecamera’s. Als het bevalt, zal 
het over twee jaar in alle huizen van 
SWZ worden ingezet bij cliënten met 
dementie.

‘Op dit moment hebben we een bewe-
gingssensor op de kamers van mensen 
met dementie’, legt Ingrid Brugman uit. 
‘Als de cliënt ’s nachts door de infrarood-
straal heen loopt, krijgt de zorgverlener 
het kamernummer door en gaat ze kijken 
wat daar aan de hand is. Vaak liggen 
cliënten dan alweer in bed en weten niet 
meer dat ze eruit zijn geweest. Als er 
dan ineens iemand in hun kamer staat, 
worden ze daar onrustig van.’ 

Warmtebeelden
Het video-alarmeringssysteem werkt 
met warmtebeelden. Tijdens de proef-
periode in Amaliahof wordt de camera 
opgehangen in een hoek van de kamer. 
Vandaaruit signaleert hij bewegingen. 
Bij welke bewegingen een signaal wordt 
gegeven, is afhankelijk van wat voor de 
betreffende cliënt nodig is. Er kan bijvoor-
beeld een alarm worden ingesteld als het 
langer dan een paar minuten duurt voor 
iemand de badkamer verlaat. Dat kan een 
reden zijn om even te gaan kijken of alles 
in orde is.
De verzorging krijgt het signaal op de 

smartphone en ziet in een beeldscherm 
een warmtebeeld dat zich door de kamer 
verplaatst. Ze kunnen bijvoorbeeld zien 
dat iemand alleen even naar de badkamer 
gaat en daarna weer terug zijn bed in. 
Dan is er dus niets aan de hand en hoeven 
ze niet te gaan kijken. 

Minder onrustige nachten, fittere dagen
In een pilot die elders in Nederland werd 
gehouden, verminderde na ingebruik-
name van het video-alarmeringssysteem 
het aantal nachtelijke bezoeken met 75 
procent, doordat de verzorging alleen 
langsging als het nodig was. Daardoor 
nam de nachtelijke onrust af en waren 
de cliënten overdag minder slaperig. 
Bovendien gaven de beelden meer inzicht 
in het gedrag van de bewoners. Zo was er 
iemand die overdag zorgwekkend weinig 
dronk. Uit de warmtebeelden bleek dat hij 
’s nachts geregeld naar de keukenkraan 
liep om wat te drinken. Er bleek geen 
reden tot bezorgdheid.

Privacy
De privacy van de bewoners is niet in 
het geding, legt Ingrid Brugman uit. ‘Je 
kunt niet de persoon zelf zien, je ziet 
alleen een warmtebeeld dat zich door 
de kamer verplaatst. Dat is genoeg om 
in te schatten of de verzorging erheen 
moet. Bovendien kan de verzorging niet 
zelf de beelden aanzetten: alleen bewe-
gingen van de cliënt kunnen de beelden 
activeren. Als de verzorging zelf wil weten 
hoe het met een bepaalde cliënt is, zullen 
ze er gewoon heen moeten. Dat doen ze 
toch wel. Bij mensen met dementie ga 
je altijd op vaste momenten in de nacht 
even langs. Het video-alarmeringssysteem 
beperkt alleen de extra momenten dat je 
voor niets langskomt en onrust brengt. 
Dat is alleen maar goed voor de cliënten.’ 

INGRID BRUGMAN is
Manager Beheer en Projecten

Minder loos alarm in de zorg voor 
mensen met dementie
  Proef met warmtecamera’s
  in Amaliahof
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Binnen enkele jaren zullen de
afdelingen psychogeriatrie van SWZ 
helemaal zijn omgevormd naar
Kleinschalig Groepswonen voor
ouderen met dementie. Wat zijn
de voordelen van Kleinschalig
Groepswonen? En wat kunnen
vrijwilligers betekenen?

Bij Kleinschalig Groepswonen leven zes 
of zeven ouderen met dementie in een 
groep. Meestal is er één medewerker 
aanwezig. Zij zorgt dat ze met elkaar op 
een leuke manier de dag doorkomen. 
‘Natuurlijk moet er gewassen worden,
gekookt en gegeten en medicijnen 
gedeeld’, vertelt Mariska Zuidhoek.
‘De zorg is zeker belangrijk. Maar de
gezelligheid, het thuisvoelen staat 
voorop. Bewoners doen zo veel mogelijk 
mee met de dagelijkse bezigheden. Ze 
schillen aardappels of helpen bij het 
afruimen, net als thuis. En zelfs als ze niet 
kunnen of willen helpen met het eten 
voorbereiden – sommigen hebben dat 
hun hele leven al moeten doen – dan nog 
krijgen ze de kookgeuren mee en weten 
dat het bijna etenstijd is.’

Onbegrepen gedrag begrijpen
Mariska Zuidhoek ziet bij Kleinschalig 
Groepswonen mensen makkelijker 
‘maatjes’ van elkaar worden. ‘Ze houden 
elkaars plekje bezet als iemand naar 
de wc gaat. Of je ziet ze een blik met 
elkaar wisselen als er iets gebeurt in de 
groep.’ Als bewoners onbegrepen gedrag 
vertonen, kijkt Mariska mee. ‘Samen met 
het team zoek ik naar de oorzaak van het 
gedrag. Het is belangrijk dat je iemand 
goed kent. Eerst gaan we na of het gedrag 
al bekend is van vroeger. Als de verande-
ring plotseling is, kan dat een lichame-
lijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld een 
urineweginfectie. Daar moet de arts naar 
kijken. En soms helpt het om iemand op 
een andere manier te benaderen. Het is 
bijvoorbeeld belangrijk om eerst contact 
met iemand te maken. Dat is in de drukte 
van alledag wel eens lastig, maar je moet 
niet zomaar naar binnenlopen en, hop,
je ding doen. Dat werkt averechts.’

Vrijwilligers onmisbaar
Door bezuinigingen wordt SWZ steeds 
afhankelijker van de zorg van vrijwil-
ligers en mantelzorgers. Gerda van der 

Wal is een van hen. Zij gaat drie keer per 
week ‘met veel plezier’ naar Amaliahof, 
waar haar schoonzus woont. ‘Ik maak 
een babbeltje, ik lak nageltjes. En laatst 
was er een aaimiddag, toen kwamen ze 
van de Stichting Woedie. Dan zie je de 
mensen ontspannen. Ik heb helemaal niet 
het gevoel dat ik op visite ga. Het is heel 
gezellig.’

Mariska Zuidhoek: ‘Zonder vrijwilligers 
zouden bewoners zelden naar buiten 
kunnen. Een medewerker kan de groep 
niet alleen laten. Helaas kunnen we geen 
kijkmiddag organiseren, maar ik zou wil-
len dat meer mensen weten hoe leuk het 
is om hier vrijwilliger te zijn. Je kunt hier 
echt iets voor iemand betekenen. Je hoeft 
niets te kunnen, als je maar jezelf bent en 
eerlijk. Vrijwilligers kunnen meehelpen bij 

een activiteit of dagdeel, maar ook vaste 
bezoeker zijn van een bewoner. Helaas 
zijn er mensen die geen familie hebben 
die kan komen. Voor zo’n bewoner zou 
een vrijwilliger heel fijn zijn.’

Gerda van der Wal: ‘Ik had van mezelf 
vooraf nooit verwacht dat ik hier nu drie 
keer in de week zou zijn. Maar ik vind het 
echt leuk! De sfeer is goed en geen dag is 
hetzelfde.’

MARISKA ZUIDHOEK is
coach psychogeriatrie bij SWZ

GERDA VAN DER WAL is
vrijwilliger en lid van de cliëntenraad

Kleinschalig Groepswonen
voor ouderen
  Vrijwilligers zijn heel welkom

Wie vrijwilliger wil worden kan contact opnemen met
Elly de Haan (coördinator welzijn),

telefoon 070 – 51 23 200 of e.dehaan@swz-zorg.nl.
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De opleiding is door SWZ in samen-
werking met een ROC aangepast voor 
de ouderenzorg. Andre Zaal, manager 
Personeel, Organisatie en Opleidingen: 
‘Omdat we een hele klas aanleverden, 
konden we onze visie door de opleiding 
heen weven. Onze medewerkers waren 
al goed in het zorgen-voor. Met deze 
opleiding willen wij met hen de stap 
maken naar het samen met mantelzorgers 
ondersteunen van cliënten.’

In de schoolbanken
Vandaag start de lesdag met Training 
Sociale Vaardigheden. De docent legt het 
belang van sociale vaardigheden uit: ‘Als 
je gelijk begint met wassen, kun je ook 
een robot zijn.’ De studenten oefenen in 
deze les met open en gesloten vragen. Op 
gesloten vragen kun je alleen antwoorden 
met ja of nee. Bij open vragen krijgt de 
ander meer ruimte om te zeggen wat er 

in hen omgaat. ‘Mensen op mijn afdeling 
kunnen vaak niks met open vragen’, vertelt 
een student. Zij werkt met mensen met 
ernstige dementie. ‘En je kunt ze beter ook 
geen meerkeuzevragen voorleggen’, vult 
de docent aan. Een student beaamt dat: 
‘Als je vraagt: “Wilt u kaas of worst?”, wordt 
het worst. Het laatste wordt altijd gekozen.’

De waaromvraag
‘Door een waaromvraag, kunnen mensen 
zich aangevallen voelen’, vertelt Claire 
Janssen. ‘Hoe kun je de vraag anders 
stellen?’ ‘Wat maakt dat je…’, antwoordt 
een student. Gelijk roept haar buurvrouw: 
‘Ooh, dat doen de coaches altijd! Daar 
word ik zó kriegel van! Dan ga ik naar ze 
toe met een probleem en dan leggen ze 
het terug op mijn bordje en moet ik zelf 
de oplossing verzinnen.’ 
Zowel in de teams als in de opleiding 
streeft SWZ naar zelfsturing. Daar is lang 

niet iedereen direct enthousiast over. 
Sommigen lopen ertegenaan dat een 
opdracht op verschillende manieren
kan worden ingevuld. ‘Zo leren ze
samenwerken en een situatie goed 
te onderzoeken’, legt Lieke Metzelaar 
(praktijkopleider) uit. ‘Dat hoort ook bij
de zelfsturing: dit is de situatie, hoe ga
je daarmee om. Die vrijheid vinden
sommigen eng. Het gaat in deze 
opleiding heel erg om de persoonlijke 
ontwikkeling.’

Fotomiddag
Gabriëlle van Leeuwen is leerlingmede-
werker MMZ in de Thuiszorg. Over de 
opleiding is ze heel enthousiast. ‘Door de 
opdrachten leer ik anders kijken en krijg 
ik een beter beeld van iemand. Dat maakt 
mijn werk leuker. Het is veel persoonlijker 
dan alleen even iemand verzorgen en 
weer weggaan.’ Een van haar praktijkop-
drachten heeft onlangs de Wassenaarse 
krant gehaald. ‘Een oud-wijkbewoner
had op Facebook foto’s gepost van de
wijk zoals deze er vroeger uitzag.
Toen ik een ervan aan cliënten liet zien, 
kwamen gelijk de verhalen los.
Dat bracht me op het idee om een
fotomiddag voor ouderen te organiseren 
in het wijkcentrum. De fotograaf komt vijf 
foto’s laten zien. Wijkbewoners zorgen 
voor vervoer, techniek en horeca. Veel 
mensen komen de deur amper uit, ze 
hebben elkaar in tijden niet gezien. Het 
wordt gewoon een gezellige middag, laat 
ze maar lekker herinneringen ophalen 
met elkaar. “Hé, weet je nog van vroeger?”’

Lieke Metzelaar glundert. ‘Dat past 
helemaal in de landelijke ontwikkeling: 
versterking van de sociale cohesie in de 
buurt.’ 

Medewerker Maatschappelijke Zorg
 Speciale opleiding voor
 medewerkers bij SWZ

Een dag in de week zitten zeventien medewerkers van SWZ achter dikke stapels 
papier in de schoolbanken. Samen met drie medewerkers van het Van Ommeren-
park volgen ze de opleiding MMZ (medewerker maatschappelijke zorg, niveau 3). 
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SWZ organiseert allerlei activiteiten 
voor ouderen. Met het Ontmoetings-
punt en de evenementen van het 
UIT-Bureau Wassenaar hoeft geen 
enkele oudere in Wassenaar ‘achter de 
geraniums’ te blijven zitten.

Als een discjockey praat vrijwilliger Carel 
Caminada de verzoeknummers aan elkaar. 
‘Heb je even voor mij’ wordt moeiteloos 
gevolgd door ‘Daar was laatst een meisje 
loos.’ Handen of armen zwaaien, voeten 
wippen mee op de maat: niemand zit stil. 
Bij sommige liedjes zingen veel mensen 
mee, andere vinden minder herkenning. 
Dan verlaat Carel het podium en maakt 
al zingend contact met de bezoekers. Nu 
eens is het oogcontact, dan weer met een 
gebaar of een paar regels beurtzang. In 
een tweepersoons polonaise manoeu-
vreert een vrouw in haar elektrische 
rolstoel achter Carel tussen de stoelen 
door. Het kan allemaal bij de wekelijkse 
zangmiddag in SWZ Sophieke.

Ontmoetingspunt
De zangmiddag is een van de vele activi-
teiten die SWZ organiseert voor oudere 
wijkbewoners en cliënten van SWZ. In het 
Ontmoetingspunt kunnen mensen uit de 
buurt dagelijks terecht voor een kopje 
koffie, eten, een praatje, een spelletje of 
een van de activiteiten. In eerste instantie 
is dit bedoeld voor senioren, maar ook 
anderen kunnen de ruimte huren voor 
bijeenkomsten en cursussen. Zo geeft
nu een yogadocente wekelijks yoga
voor ouderen. Elly de Haan, coördinator 
Welzijn: ‘Het gaat om de ontmoeting.
Als mensen elkaar ontmoeten, tobben

ze minder en worden ongemakken 
dragelijker.’ Omdat de overheid minder 
subsidieert, moet voor de activiteiten 
een paar euro worden betaald om uit 
de kosten te komen. Dat is zowel voor 
ouderen als voor de organisatoren even 
wennen.

UIT-Bureau Wassenaar
In de lijn van maatschappelijke ontwik-
kelingen verandert ook de activiteitenbe-
geleiding van SWZ. Elly de Haan: ‘Vroeger 
hadden we activiteiten voor de bewoners 
waarbij de buurt kon aansluiten, nu is het 
andersom. ’ Als coördinator Welzijn zoekt 
ze de afstemming met andere (ouderen)
organisaties in Wassenaar. ‘Het is jammer 
als mensen moeten kiezen tussen de 
rolstoeldriedaagse en een uitje van een 
ouderenbond, terwijl er de week daarna 
niets te doen is.’ Mede om die reden heeft 
SWZ het initiatief genomen tot het UIT-
Bureau Wassenaar. Dat organiseert dagjes 
uit, (vaar-)vakanties en evenementen voor 
ouderen, zoals de rolstoeldriedaagse. 
Maar op de website brengt het UIT-
Bureau Wassenaar ook activiteiten van 
andere organisaties onder de aandacht en 
werkt daaraan mee, bijvoorbeeld door het 
rolstoelvervoer te regelen.

Activiteitenbegeleiding
Het werk van de activiteitenbegeleiders 
zal veranderen, vertelt Francine Scharloo: 
‘Over een paar jaar zijn er alleen nog 
kleinschalige woongroepen voor
ouderen met dementie.
De zorgmedewerkers gaan (binnen
kleinschalig wonen) ook aandacht 
geven aan activiteiten. De activiteiten-
begeleiders zullen dan meer coördineren 
en coachen, en daarnaast hun eigen 
specialiteiten inzetten. De een is goed
in muziek, de ander is weer beter in 
beeldende vorming. Ik wil er wel voor 
waken dat activiteiten niet als doel op 
zich worden gezien, om mensen maar 
bezig te houden. Het gaat erom dat 
mensen zich prettig voelen. De activiteit 
is daarbij een hulpmiddel. Het draait om 
contact, aandacht, er even bij gaan zitten. 
Het is heel belangrijk dat daar ruimte voor 
blijft.’

ELLY DE HAAN is
coördinator welzijn
FRANCINE SCHARLOO is 
activiteitenbegeleider

www.uitbureauwassenaar.nl

Het gaat om de ontmoeting 
    Welzijn en activiteiten in
    SWZ Sophieke en SWZ Willibrord
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Het UIT-Bureau organiseert in 2016 
alweer voor de veertiende keer een 
vaarvakantie voor cliënten die vanuit 
SWZ worden verzorgd en ondersteund. 
Dit zijn bijvoorbeeld cliënten die een 
zorgpas hebben, alarmering hebben, 
thuiszorg ontvangen, wonen in een 
verpleeghuis of die een partner hebben 
die vanuit SWZ ondersteuning krijgt.

De reis is van zondag 22 mei tot en met 
vrijdag 27 mei 2016.

Route
U vertrekt met de bus vanuit Wassenaar 
naar Beverwijk. Daar wordt u gastvrij 
ontvangen op het vakantieschip ‘Prins 
Willem Alexander’. Maandag vaart u naar 
Enkhuizen, dinsdag over de Waddenzee 
naar Vlieland, woensdag komt u in 
Leeuwarden, donderdag in Lemmer en 
vrijdag meert u aan in Kampen. Een bus 
brengt u daarvandaan weer terug naar 
Wassenaar. Op elk van de locaties die het 
schip aandoet, is een leuke excursie of 
activiteit.

Wat kost de mei-vakantie?
Voor bewoners van een verpleeghuis 
van SWZ is de prijs € 595,-. Cliënten die 
ondersteuning of zorg van SWZ krijgen, 
betalen € 680,-. Dit bedrag is inclusief alle 
maaltijden, drankjes, attracties en een 
reisverzekering. Een annuleringsverzeke-
ring is optioneel; deze kost € 22,50.

Inschrijven
U kunt inschrijven via
www.uitbureauwassenaar.nl
of telefonisch bij Elly de Haan of
Ingrid Brugman, telefoon: 070 - 51 23 200.

 

Zes dagen genieten
op en rond het water
 Vaarvakantie

De reis is van zondag 22 mei tot en met vrijdag 27 mei 2016.

Varend de kerstmarkten bezoeken in 2016?
Deze reis is voor alle 60+ plussers (met of zonder zorgvraag) of mensen jonger 
dan 60 met een zorgvraag.
De week staat gepland van 28 november t/m 2 december 2016 en zal bij 
voldoende aanmeldingen doorgaan. U kunt de hele week de Kerstmarkten van 
o.a. Keulen en Düsseldorf  bezoeken. Wilt u mee, geef u dan zo snel mogelijk op. 
Voor meer informatie www.uitbureauwassenaar.nl.
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Een schoon huis  
  Dienstencheques en Particuliere
  Huishoudhulp via SWZ

In 2015 bezuinigde de gemeente flink 
op de huishoudelijke hulp. Dat heeft 
tot veel onrust geleid onder cliënten. 
SWZ kon minder medewerkers in dienst 
houden. Maar wat linksom niet lukt, kan 
rechtsom misschien wel. Met diensten-
cheques en particuliere hulp via SWZ 
hoeft niemand onthand te zijn.

Dienstencheques voor de hulp
Begin 2015 heeft SWZ met alle cliënten 
een gesprek gehad over de bezuinigingen 
in de huishoudelijke hulp en besproken 
hoe er toch gezorgd kan worden voor
een schoon huis. Thuiszorgorganisaties
krijgen nu een vaste vergoeding per 
cliënt, waarvoor ze als resultaat ‘een 
schoon huis’ moeten leveren. Van die
vergoeding kan SWZ een huishoudelijke 
hulp twee uur laten werken. SWZ heeft 
ervoor gekozen om zich niet strak aan 
die twee uur te houden, maar per cliënt 
te kijken hoeveel tijd nodig is om de 
leefruimte schoon te houden. Dat is 
afhankelijk van onder andere wat iemand 
zelf kan en wat mantelzorgers kunnen 
doen. In alle gevallen moet er heel zuinig 
met tijd omgesprongen worden. In een 
groot huis zullen weinig gebruikte kamers 
niet schoongemaakt kunnen worden. 
Daar is geen tijd meer voor.

Het belangrijkste is dat de dagelijkse 
leefruimte schoon is. Wassenaarders met 
een indicatie voor huishoudelijke hulp 
kunnen met dienstencheques extra uren 
huishoudelijke hulp kopen.
Tot eind 2015 kan elke cliënt maximaal 
veertig cheques à € 6,- aanschaffen via 
www.portaal.diensten-voucher.nl. In 
2016 kosten de cheques € 7,50. Daarmee 
kan de hulp bijvoorbeeld wekelijks een 
uur langer werken. Of ze kan eens in de 
maand de keuken een grote beurt geven 
of de ramen lappen. De cliënt bepaalt 
hoe de cheques worden ingezet. Zodra 
de cheques zijn aangevraagd en als men 
de voorkeur voor SWZ heeft aangegeven, 
neemt SWZ contact op met de cliënt of de 
contactpersoon om te overleggen over 
de invulling. In de meeste gevallen zal de 
eigen, vertrouwde hulp deze uren komen 
werken.

Huishoudelijke hulp voor particulieren
Huishoudelijke hulp van de thuiszorg 
is alleen voor mensen die een indicatie 
hebben van de gemeente. Voor mensen 
zonder indicatie biedt SWZ sinds 2015 
ook particuliere hulp bij het huishouden. 
De professionele hulpen doen niet 
alleen schoonmaakwerk, maar kunnen 
ook helpen bij het koken, strijken of 

boodschappen doen. De klant bepaalt 
de frequentie. De huishoudelijke hulp 
van SWZ kan eenmalig helpen bij de 
grote schoonmaak of een vast aantal 
uren per week of maand helpen. Alles is 
bespreekbaar.

Deze particuliere huishoudelijke hulp kost 
€ 21,95. Dat is een hoger bedrag dan men 
doorgaans voor een werkster betaalt. 
Maar daar staat de betrouwbaarheid van 
een grote organisatie met ervaring in de 
huishoudelijke zorg tegenover. Als de 
hulp op vakantie gaat of ziek is, kan SWZ 
desgewenst voor een vervanger zorgen. 
Bovendien hoeft de klant niet zelf als 
assertieve werkgever op te treden: als het 
werk niet goed wordt gedaan, hoeft de 
klant niet zelf de discussie met de hulp 
aan te gaan. Een telefoontje naar SWZ is 
voldoende; zij lossen het op. En als het 
echt niet klikt, sturen ze iemand anders. 
Want SWZ vindt het belangrijk dat er een 
goede match is tussen de cliënt en de 
huishoudelijke hulp.

Wie particuliere hulp van SWZ wil
inschakelen, kan contact opnemen
met Liset Noordman, hoofd facilitair, 
telefoon 070 - 512 32 00.
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Samen verantwoordelijk
voor de zorg 
 Steeds meer teams van SWZ zelfsturend

De thuiszorg van SWZ is al een paar 
jaar op weg om zelfsturend te worden. 
Sinds 2014 zijn ook de teams in de 
huizen van SWZ – Sophieke, Willibrord 
en Amaliahof – aan dat proces begon-
nen. Wat houdt zelfsturing precies in? 
En wat betekent het voor cliënten en 
medewerkers?

Bij zelfsturing zijn de teams samen 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Er zijn geen direct leidingge-
venden meer. Het team verdeelt onder-
ling de taken zoals roosters maken, het 
bijhouden van een kleine kas, het afhan-
delen van ziekmeldingen en gesprekken 
met cliënten en mantelzorgers. Dat gaat 
niet van de ene op de andere dag. Het is 
een heel leerproces, dat wordt begeleid 
door coaches. Coach Martien van de Plas: 
‘Vooral het elkaar aanspreken als iets niet 
goed gaat, vinden medewerkers vaak 
lastig. Wij geven ze tips en trucs hoe ze 
ermee om kunnen gaan.’

Zelfsturend binnen kaders
Natuurlijk kunnen de teams niet alles zelf 
besluiten. Het management is ervoor ver-
antwoordelijk dat de organisatie gezond 
blijft. Zij onderhouden contacten met 

externe partijen en stellen de kaders vast 
waarbinnen de teams beslissingen mogen 
nemen. In de zorg heb je nou eenmaal 
te maken met veel regeltjes vanuit de 
overheid, die telkens veranderen en heel 
weinig speelruimte geven.
De teams moeten hun besluiten ver-
antwoorden bij hun manager. Die let 
erop dat er een goede balans is tussen 
de belangen van de cliënten, de mede-
werkers en de organisatie als geheel. 
Martien van de Plas: ‘Als bijvoorbeeld alle 
medewerkers tegelijk op vakantie willen, 
moeten er vakantiekrachten komen. 
Daar is de klant niet blij mee en het kost 
de organisatie veel geld. Extra scholing 
– bijvoorbeeld omdat er veel rond de 
cliënten is veranderd – kost de organisatie 
ook geld. Maar dat is wel in het belang 
van de cliënt en dus van de organisatie. 
Je moet dus iedere keer kijken of die drie 
met elkaar in balans zijn.’

Drie fases
Gemiddeld duurt het vier jaar voor een 
team helemaal zelfsturend is. Het proces 
bestaat uit drie fases. In de eerste fase 
ligt het accent op verantwoordelijkheid 
nemen en taakverdeling binnen het team. 
In de tweede fase raken teams betrok-

ken bij andere teams en gaan ze meer 
personeelszaken oppakken en kijken 
of de kwaliteit van de zorg verbeterd 
kan worden. In de derde fase kijken de 
teams naar buiten, naar vrijwilligers en 
mantelzorgers. In die fase houden ze zich 
bezig met het ‘verder’ ontwikkelen van de 
afdeling. Jolanda Vermeer: ‘Je bent nooit 
uitgeleerd, dus een zelfsturend team komt 
in de open fase, waarin ze een onderwerp 
kiezen om verder uit te diepen. Zo ver zijn 
we nog niet. In de thuiszorg zijn nu twee 
teams in de tweede fase. Een ervan is 
bijna in de derde fase.’

Korte lijntjes
De cliënten merken van de zelfsturing 
vooral dat de lijntjes korter zijn. Ze krijgen 
sneller een antwoord op hun vragen. Dat 
komt doordat een medewerker het niet 
meer eerst aan de leidinggevende hoeft 
te vragen. Ze kan het zelf afhandelen 
en weet er al doende ook steeds meer 
van, zodat ze het beter aan de cliënt kan 
uitleggen.

Martien van de Plas en Jolanda Vermeer 
(coaches) 
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Samen verantwoordelijk
voor de zorg 
 Steeds meer teams van SWZ zelfsturend

Wetten en loketten 
 Wegwijzer zorg voor ouderen
 in Wassenaar
Om de uitgaven voor zorg in de hand te 
houden, heeft de overheid afgelopen 
jaren de zorg anders georganiseerd. 
Veel voorzieningen worden nu door de 
gemeente geregeld. We zetten op een 
rijtje wat dit voor ouderen in Wassenaar 
betekent.

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen 
door een aantal zorgwetten, waarvan er 
drie van belang zijn voor de ouderenzorg. 
Ze regelen in welke situaties en onder 
welke voorwaarden mensen recht hebben 
op bepaalde voorzieningen. 

•	 De	Wet	langdurige	zorg	(Wlz)	regelt	de 
 langdurige, intensieve zorg in een 
 instelling of thuis;
•	 De	Zorgverzekeringswet	(Zvw)	gaat 
 over verpleging en verzorging via het 
 basispakket. 
•	 De	Wet	maatschapelijke	ondersteuning 
 2015 (Wmo) is er voor huishoudelijke 
 ondersteuning en In de situatie van 
 SWZ voor individuele begeleiding.

Er zijn veel grijze gebieden. De thuiszorg-
medewerker die de huishouding doet
en helpt bij het wassen en aankleden,
kan betaald worden uit alledrie de voor-
zieningen. Gelukkig merken cliënten van 
SWZ daar niet veel van. De ingewikkelde 
administratie regelt SWZ namelijk achter 
de schermen. 
‘We wachten niet met hulp tot er zeker-
heid is over de financiering’, zegt directeur 
Nico Olsthoorn. ‘We willen mensen die 
onze hulp nodig hebben niet zo lang aan 
het lijntje houden. We gaan dus gelijk 
aan de slag en ondertussen proberen we 
te zorgen dat we onze medewerkers ook 
kunnen betalen voor hun werk.’

Voor alle vragen: zorgbemiddelaars en 
wijkverpleegkundige
Het zorglandschap is de afgelopen tijd 
erg veranderd. Het is dus belangrijk dat 
u zich vooraf goed oriënteert als u zorg 
of ondersteuning nodig heeft. Onze 
zorgbemiddelaars kunnen u belangeloos 
informeren over de mogelijkheden en de 
consequenties daarvan. Zij zorgen dat u 
de juiste ondersteuning krijgt. 
Ontvangt u al hulp van SWZ, dan kunt 
u alle vragen voor extra hulp voorleg-
gen aan uw wijkverpleegkundige. Zij 
bespreekt met u en/of uw mantelzorgers 
wat u nodig heeft, wat er mogelijk is en 
regelt de voorziening of wijst u de weg.

Wat kost dat?
Voor verpleging en verzorging thuis 
bekostigd vanuit de Zvw betaalt u geen 
eigen bijdrage. Voor alle overige voorzie-
ningen kan wel een bijdrage gevraagd 
worden, afhankelijk van uw inkomen en 
vermogen.
Wilt u meer huishoudelijke hulp dan de 
gemeente u toekent, dan kunt u extra 
uren inkopen via dienstencheques of 
particuliere huishoudelijke hulp.

SWZ Zorgbemiddeling
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
Telefoon: (070) 512 32 00

E-mail: info@swz-thuiszorg.nl
Website: www.swz-thuiszorg.nl 
Bereikbaar op werkdagen
van 8.30-17.00 uur

‘Het blijft mensenwerk. Mensen die met mensen werken. Ze kunnen fouten maken 
en er is wel eens onenigheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat al onze

medewerkers voor 99,9 procent hun uiterste best doen om elke dag
zo goed mogelijk zorg te blijven bieden.’

Nico Olsthoorn, directeur SWZ
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Zelfstandig wonen in een veilige 
omgeving
  Scheiden van wonen en zorg
  in SWZ Sophieke
Veel verzorgingshuizen sluiten. Met 
hulp van mantelzorg en thuiszorg blij-
ven ouderen langer zelfstandig wonen. 
Voor sommige ouderen is dat niet 
ideaal. Zij vereenzamen of voelen zich 
onveilig alleen in huis. Voor hen worden 
in de loop van 2016 24 appartementen 
opgeknapt waar ze zelfstandig, maar 
wel veilig en beschermd kunnen wonen. 

De nieuwe woonvorm voor ouderen in 
SWZ Sophieke gaat uit van het scheiden 
van wonen en zorg. Ouderen met een 
thuiszorgindicatie of een indicatie 
‘volledig pakket thuis’ kunnen zelfstandig 
een appartement huren in combinatie 
met een servicepakket naar keuze. 
De appartementen zijn 30m2 en worden 
aangemerkt als onzelfstandige woningen. 
Men kan eventueel in aanmerking komen 
voor huurtoeslag. In verband met de 
veiligheid kunnen de bewoners niet 
zelf hun eten koken. Daarom horen de 
warme maaltijden uit het restaurant tot 
het verplichte servicepakket van SWZ. 
Daarnaast kan men extra service inkopen, 
zoals huishouding of het wassen van 
kleding.

Marja Koning vindt deze woonvorm 
vooral een goede oplossing voor mensen 
die thuis vereenzamen. ‘Ze kunnen naar 
fysiotherapie en dagbesteding, er is een 
kapsalon, een winkeltje en het restaurant 
serveert ’s middags en ’s avonds warme 
maaltijden. De mensen kunnen meedoen 
aan allerlei activiteiten zonder dat ze 
eerst de bus voor hoeven laten rijden. 
Er is volop gelegenheid om anderen te 
ontmoeten. Eigenlijk is het een klein dorp, 
maar dan allles onder één dak, zodat het 
makkelijker is om eraan deel te nemen.’

Veilig gevoel
Ook voor mensen die meer structuur in 
hun dag nodig hebben, of die behoefte 
hebben aan meer veiligheid, is deze 
woonvorm ideaal. Ze wonen zelfstandig, 
maar er is wel 24 uur per dag zorg bereik-
baar. Zij, of hun mantelzorgers, hoeven 
zich dus geen zorgen te maken of er wel 
iemand is als er iets gebeurt.

Een belangrijk praktisch verschil met het 
‘oude’ verzorgingshuis is de organisatie 
van de zorg eromheen. Marja Koning: ‘Er 
komt niet meer iemand langs met koffie 

of thee. De cliënt maakt afspraken met 
de thuiszorg van SWZ, die verschillende 
zorghandelingen in één bezoek combi-
neert. Ze kan niet zomaar weggeroepen 
worden voor een andere bewoner. Dat 
geeft meer rust.’ 

Veranderingen
Van de renovatie zullen de huidige 
bewoners van SWZ Sophieke niet veel 
merken. Er wordt niemand op straat 
gezet. Telkens als een woning vrijkomt, 
wordt die gerenoveerd. Voor de mantel-
zorgers van ouderen die al in het ver-
zorgingshuis woonden, zal het wel even 
wennen zijn. Zij zullen meer zorgtaken 
moeten oppakken die nu nog door de 
zorgverleners worden gedaan. Voor de 
andere mantelzorgers verandert er niet 
veel. Zij houden dezelfde zorgtaken als de 
oudere een woning in SWZ Sophieke gaat 
huren. Maar ze kunnen dan wel gerust zijn 
dat de oudere veilig woont: er is in SWZ 
Sophieke altijd iemand die een oogje in 
het zeil houdt.

MARJA KONING is coördinator projecten
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Zorg voor Mantelzorg

Het zal niemand zijn ontgaan dat de 
hervormingen in de zorg het belang van 
mantelzorg heeft vergroot. Ook SWZ 
merkt dat budgetten krapper worden en 
dat de zorgzwaarte (de hoeveelheid zorg 
die cliënten nodig hebben) groter wordt. 
Het effect hiervan is dat verzorgenden en 
verpleegkundigen meer tijd besteden aan 
het verzorgen en verplegen van cliënten. 
Hierdoor is er een stuk minder tijd over 
voor het ondernemen van activiteiten. 
De politiek heeft daar een duidelijk 
alternatief voor. Het ondernemen van 
activiteiten (het welzijn) is voor een groot 
deel de taak voor de mantelzorger. 
Dat dit in de praktijk goed kan aansluiten 
bewijst de heer van der Ploeg. Zijn vrouw 
woont in het verpleegtehuis van SWZ.
Dagelijks bezoekt de heer van der Ploeg 
zijn vrouw. Feitelijk kan dit geen bezoek 
meer genoemd worden. De heer van der 

Ploeg hoort erbij. Hij is thuis bij zijn vrouw 
in het verpleegtehuis. Dagelijks, tweeën-
half jaar, zeven dagen per week, loopt hij 
rond half drie binnen om zijn vrouw op te 
halen. Gezamenlijk vertrekken zij vervol-
gens om rond een uur of vijf weer terug te 
komen. SWZ zorgt voor de zorg, de heer 
van der Ploeg zorgt voor het welzijn. 
De komende tijd zal binnen SWZ meer 
aandacht zijn voor de rol van mantel-
zorgers. Ook voor cliënten en de mede-
werkers van SWZ zal de mantelzorger een 
steeds belangrijkere partner worden bij 
het vormgeven van het dagelijks leven.
Bij het vormgeven van de ondersteuning 
aan cliënten hebben medewerkers 
de mantelzorgers hard nodig. Voor 
het welzijn van hun familielid hebben 
mantelzorgers medewerkers hard nodig. 
Het welzijn van cliënten is een taak van 
medewerker en mantelzorger. 
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Na acht trouwe jaren voorzitter van de 
RvT te zijn geweest, hebben wij helaas 
afscheid moeten nemen van de heer 
Klooster. Wij bedanken hem nogmaals 
voor zijn inzet, toewijding en alles wat hij 
voor SWZ heeft gedaan en betekend. 
De voorzittershamer is overgedragen aan 

de heer Ensing, waar wij het volste
vertrouwen in hebben voor een goed
vervolg. De overige RvT-leden zijn;
mevrouw Vree-van Dam,
mevrouw Eurlings, de heer Oostmeijer,
de heer Bracht en per december 2015
het nieuwe lid de heer Herst.

Programma 
  Ontmoetingspunt
  SWZ Sophieke
Elke maandag:
10.30 uur Koersbal  
14.30 uur  Zin in Zingen! 
14.30 uur Handwerken
Elke dinsdag:
10.30 uur Uurtje klassiek
11.00 - 16.00 uur Poffertjes 
14.30 uur: Zittend dansen 
Elke woensdag
10.30 uur Bewegen op muziek voor
dementerenden
14.30 uur week 1 Film, week 2 Bingo , 
week 3 Boemerang, week 4 Optreden of 
film 
Elke donderdag:
9.30 uur Yoga
10.30 uur Yoga op de stoel
14.30 uur: Bridge 60+ drie rondes 
14.30 uur: Soos rummikub, sjoelen, 
klaverjas,etc. 
15.30 uur: Happy Hour! Drankjes tegen 
gereduceerd tarief 
Elke vrijdag:
10.30 uur: Koersbal
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand)
14.30 uur: Creatieve workshops en 
handwerken
15.30 uur: Happy Hour!
Drankjes tegen gereduceerd tarief 

Om de week op zaterdag vanaf 17.00 uur: 
snackmiddag in het restaurant
Buurtdiner om de maand op de laatste 
dinsdag van de maand om 12.00 uur 

Naast dit programma regelmatig een-
malige activiteiten. Raadpleeg daarvoor 
www.uitbureauwassenaar.nl, aankon-
digingen in de hal van Sophieke en het 
programmablad.

Het ontmoetingspunt is elke dag vanaf 
9.30 uur open voor koffie, een praatje, 
spelletje of maaltijd.

De Raad van Toezicht 
van SWZ

Gratis 
informatie
Bent u geïnteresseerd in een 
van de vele mogelijkheden 
van zorg die SWZ verleent?
Vraag dan naar de gratis informa-
tiefolders over SWZ Willibrord, SWZ 
Sophieke, Huishoudelijke hulp, 
Alarmering, ADL-woningen, Woon-
vormen, Thuiszorg of SWZ-pas. De 
folders zijn verkrijgbaar aan de balie 
van SWZ Willibrord en SWZ Sophieke.
U kunt ze ook bestellen door even
te bellen met (070) 512 32 00.

Colofon
Dit infobulletin is een uitgave van 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening.
Alle informatie uit dit infobulletin
mag met bronvermelding worden
overgenomen.
Teksten: Algra Tekst & Verhaal
Fotografie: Esther van Berk
©SWZ, Wassenaar 2015

SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-thuiszorg.nl
I www.swz-thuiszorg.nl

SWZ Willibrord
Poortlaan 20
2242 GN Wassenaar
T (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorg.nl

SWZ Sophieke
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-zorg.nl

SWZ zorg- en kinderboerderij 
Rodenburglaan 80
2241 WT wassenaar
T (070) 5118933

www.swz-zorg.nl

Alarmering
Informatie over

SWZ Thuiszorg biedt ondermeer de volgende diensten aan:

●   Huishoudelijke verzorging
●   Persoonlijke verzorging●   Verpleging ●   Ondersteunende begeleiding

 - Zorgalarmering - Maaltijden

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

147 mm

148,5 mm

148,5 mm

192000088 Info Alarmering.indd   1

28-05-2008   16:36:34

Het alarmtoestelHet alarmtoestel moet op een directe buitenlijn worden 

aangesloten. Indien deze niet aanwezig is, zullen hiervoor 

extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. De kosten hiervan 

zijn voor uw rekening.
Kosten

Zie voor de kosten van de verschillende pakketten en de aansluit-

kosten de bijlage. Betaling geschiedt één maal per twee maanden.

Dit kan, met uw toestemming, automatisch geïncasseerd worden.

Indien u een indicatie heeft, betaalt u een eigen bijdrage via het

CAK (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie hierover

kunt u verkrijgen via SWZ Thuiszorg (070 512 11 11).

Bij professionele alarmopvolging, worden naast de boven-

genoemde kosten, ook vervoers-kosten en zorgkosten in 

rekening gebracht. Deze kosten zijn volgens de NZA tarieven.

Aanmelden voor een alarmtoestel
U kunt bijgaand formulier invullen en opsturen naar SWZ.

Nadat u bij SWZ het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd zal een 

monteur van de firma Tunstall met u een afspraak maken om bij 

u langs te komen om het alarmtoestel te installeren. Hij zal u ook 

tevens uitleg geven over het toestel.

Vraag naar de gratis folders Thuiszorg, Woonvormen, SWZ Sophieke,

SWZ Willibrord en Groepswonen.

SWZ ThuiszorgVan Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ WassenaarT (070) 512 11 11F (070) 512 13 51E info@swz-thuiszorg.nlI www.swz-thuiszorg.nl

SWZ
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ WassenaarT (070) 512 32 00F (070) 512 32 22E info@swz-zorg.nlI www.swz-zorg.nl
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SWZ SophiekeSWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

SWZ Lindenhof

SWZ Amalia

Huishoudelijke hulp
Informatie over

147 mm

148,5 mm

148,5 mm

Samengevat van hulpvraag tot hulp krijgen:1 u heeft een hulpvraag2 u neemt contact op met SWZ of Infomaat om een indicatie 
 aan te vragen
3 infomaat neemt de aanvraag in behandeling en stuurt en advies 

aan de gemeente
4 de gemeente handelt de aanvraag  af en informeert u en de 

zorginstelling
5 SWZ neemt contact met u op6 de huishoudelijk medewerker inventariseert uw wenden en 

verricht de hulp zoals afgesproken
Overige diensten en producten van SWZ Thuiszorg op een rijtje:
Persoonlijke verzorging, VerplegingBegeleiding individueelCalamiteitennummerAlarmering

Stichting Wassenaarse ZorgverleningDe Stichting Wassenaarse Zorgverlening houdt zich naast SWZ 
Thuiszorg ook bezig met wonen en welzijn. Voor de juiste invulling 
van de woontaken wordt dat in nauwe samenwerking gedaan met 
de Wassenaarse Bouwstichting (WBS).

Vraag naar de gratis folders:Thuiszorg zorg, SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, Woonvormen 
SWZ pashouder, Alarmering, ADL-woningen, SWZ Zorghotel

SWZ Thuiszorg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 3132242 LJ Wassenaar

T (070) 512 11 11
F (070) 514 15 00
E info@swz-thuiszorg.nlI www.swz-thuiszorg.nl

SWZ
Poortlaan 20
2242 GN Wassenaar
T (070) 512 32 00
F (070) 512 32 22
E info@swz-zorg.nl

SWZ Zorghotel LindenhofKerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
T (070) 5123200
F (070)5123222
E info@swz-zorghotel.nlI www.swz-zorghotel.nl
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SWZ Sophieke
Hoe wordt u bewoner?
Om in aanmerking te komen voor een appartement in SWZ Sophieke 
dient er een positieve indicatie voor verzorgingshuiszorg afgegeven te 
worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt 
zich in Rijswijk: telefoonnummer 0900 249 46 36. Na aanmelding komt 
een indicatieadviseur bij u langs voor een formele indicatiebeoordeling. 
De indicatiegegevens worden vervolgens overgedragen aan het 
Zorgkantoor Haaglanden. Het zorgkantoor stuurt de indicatiegegevens 
door naar de instelling van uw keuze. Zodra de gegevens bij ons binnen 
zijn, wordt u door de zorgcoördinator van SWZ gebeld om een afspraak 
met u te maken om eventueel zorg aan huis ter overbrugging (indien u 
in Wassenaar woont) in te zetten. 

SWZ Zorgpunt
Om te zorgen dat u de juiste keuze maakt uit alle soorten dienst-
verlening heeft SWZ het SWZ Zorgpunt opgericht. Hier kunnen
onze zorgbemiddelaars u verder adviseren en helpen met de
aanvraag voor indicatie. U kunt telefonisch contact opnemen met
onze zorg r, te bereiken op het telefoonnummer

gevestigd in SWZ Sophieke: Van Zuylen van Nijeveltstraat 313.
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Informatie over

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Sophieke
Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ  Wassenaar
T  (070) 512 32 00
F  (070) 514 15 00
E  info@swz-zorg.nl
I  www.swz-zorg.nl

SWZ Zorgpunt 
Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ Wassenaar
T  (070) 512 11 11
F  (070) 512 13 51
E  info@swz-thuiszorg.nl
I  www.swz-thuiszorg.nl 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Willibrord,
Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, ADL-woningen, 
Woonvormen, SWZ Thuiszorg, Alarmering, Leun -
abonnement en Groepswonen.

192000088 Info Sophieke.indd   1 28-05-2008   16:37:16

(070) 512 32 00. U kunt ook vrijblijvend het SWZ Zorgpunt bezoeken, 

Daar kunt u met al uw vragen over zorg terecht.
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SWZ Willibrord 

©
 S

W
Z 

m
aa

rt
 2

01
2

Informatie over

SWZ Sophieke

SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Willibrord

Poortlaan 20

2242 GN Wassenaar

T  (070) 512 32 00

F  (070) 512 32 22

E  info@swz-zorg.nl

I  www.swz-zorg.nl 

SWZ Zorgpunt 

Van Zuylen van Nijeveltstraat 313

2242 LJ Wassenaar

T  (070) 512 32 00

F  (070) 512 13 51

E  info@swz-thuiszorg.nl

I  www.swz-thuiszorg.nl 

147 mm

148,5 mm

148,5 mm

192000099 Info Willibrord.indd   1
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Hoe wordt u bewoner?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in SWZ 

Willibrord kunt u contact opnemen  met onze zorgbemiddelaars; 

telefoonnummer 070-5121111. 

Onze zorgbemiddelaars kunnen u van dienst  zijn wanneer u vragen 

heeft over de woon- en zorgmogelijkheden die onze organisatie 

te bieden heeft. Zij kunnen u informeren en adviseren over de 

zorgmogelijkheden, die we in onze zorglocaties bieden, dan wel 

over de thuiszorgmogelijkheden die er zijn om de wachttijd te 

overbruggen. Samen met u zoeken ze naar de vorm van zorg, die 

het beste bij u past. Zij begeleiden cliënten die op de wachtlijst 

staan voor een van onze verzorgingshuizen of verpleeghuisafdeling 

en streven ernaar de thuiszorg gedurende de wachttijd zo goed en 

verantwoord mogelijk te regelen. Zij kunnen u ook helpen bij de 

aanvraag van de indicatie, die u nodig heeft om zorg te ontvangen.  

Om een appartement te kunnen bewonen in SWZ Willibrord dient u 

te beschikken over een positieve indicatie voor het verzorgings- of 

verpleeghuis, een indicatie voor een zorgzwaartepakket met of 

zonder behandeling. Het indicatiebesluit wordt afgegeven door het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bevind zich in Rijswijk; 

telefoonnummer 0900 2494636.

U kunt ook vrijblijvend het SWZ zorgpunt 

bezoeken, gevestigd in SWZ Sophieke, 

van Zuylen van Nijeveltstraat 313. 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Sophieke,

Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, Woonvormen, 

SWZ Thuiszorg, Alarmering, Leunabonnement en 

Groepswonen.

Leunabonnement
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Informatie over

SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Zorghotel Lindenhof

SWZ Thuiszorg Van Zuylen van Nijeveltstr. 313
2242 LJ WassenaarT  (070) 512 11 11F  (070) 512 13 51E  info@swz-thuiszorg.nlI  www.swz-thuiszorg.nl 

Vraag ook naar de gratis folders over: SWZ Willibrord,

SWZ Sophieke, Zorghotel Lindenhof, Maaltijdservice, 

ADL-woningen, Woonvormen, SWZ Thuiszorg, 

Alarmering en Groepswonen.
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CalamiteitennummerSWZ Thuiszorg kan mensen in nood nog sneller helpen, ook ’s nachts 
en in het weekend. In noodgevallen kan er binnen twee uur zorg 
worden geregeld. Hiervoor belt u gratis het 24 uurs SWZ calamiteiten-
nummer 0800 0200 561. Dit nummer is niet bedoeld voor acute 
medische hulp.

Stichting Wassenaarse ZorgverleningDe Stichting Wassenaarse Zorgverlening houdt zich naast SWZ 
Thuiszorg ook bezig met wonen en welzijn. Voor de juiste invulling 
van de woontaken wordt dat in nauwe samenwerking gedaan met 
de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS).
SWZ biedt in haar verzorgingshuizen SWZ Willibrord en SWZ Sophieke 
en in verpleeghuis SWZ Willibrord zorg aan 145 somatische cliënten 
(mensen met een lichamelijke beperking) en 52 psycho-geriatrische 
cliënten (mensen met dementie). Tevens wordt zorg geleverd 
aan cliënten van seniorenwoningen in de directe omgeving van 
SWZ Willibrord en SWZ Sophieke.
SWZ werkt met korte lijnen. Daardoor kunnen wij snel en effi  ciënt op 
iedere zorgvraag reageren. Die korte lijnen stellen ons ook in staat om 
fl exibel te zijn. Als het eens anders dan anders moet, kan dat zonder 
te verzanden in onnodige bureaucratie. De voortvarende aanpak van 
SWZ heeft ervoor gezorgd dat er in Wassenaar geen wachtlijsten voor 
thuiszorg meer zijn. Een resultaat om trots op te zijn!
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SWZ Sophieke
SWZ Thuiszorg

SWZ Willibrord

Vraag naar de gratis folders over 
SWZ Sophieke, SWZ Willibrord, 
SWZ Thuiszorg, ADL-woningen,
Leunabonnement, Alarmering, 
Maaltijdservice, Dinerservice 
of SWZ Zorghotel.

SWZ Lindenhof

SWZ Amalia

Woonvormen
Informatie over

Ridderhof, Luciehof, Sophieke Hoven
Om in aanmerking te komen voor een appartement in de senioren-

woningen Ridderhof, Luciehof of Sophieke Hoven kunt u zich 

inschrijven via de woonbon in de plaatselijke krant of aanmelden 

bij de gemeente.

De Bonte Os
De appartementen kunnen alleen verhuurd worden aan mensen 

die op ADL-assistentie zijn aangewezen en die als ADL-kandidaat 

geregistreerd staan op de centrale wacht  lijst van het College voor 

Zorgverzekeringen (CVZ) te Diemen. U kunt zich aanmelden via 

het Centraal Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt zich in Rijswijk: 

telefoonnummer 088 789 14 20.

Advies en bemiddeling
Om te zorgen dat u de juiste keuze maakt uit alle soorten dienst-

verlening, heeft SWZ zorgbemiddeling opgericht. Hier kunnen 

zorgbemiddelaars u verder adviseren en helpen met de aanvraag 

voor indicatie. 
U kunt telefonisch contact opnemen met onze zorgbemiddelaars, 

te bereiken op het telefoonnummer (070) 512 11 11. Hier kunt u 

met al uw vragen over zorg terecht.
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SWZ verleent aan deze mensen 24 uur per dag assistentie (zorg) 

vanuit de ADL-unit (hulppost) in het complex. 

ADL-assistentie is persoonlijke assistentie bij Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen, die de cliënt als gevolg van een lichamelijke 

functiebeperking niet zelf kan doen. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze  woonvormen?

SWZ Willibrord, SWZ Sophieke of SWZ Amaliahof
Om in aanmerking te komen voor een plaats in de verzorgings huizen 

SWZ Willibrord, SWZ Sophieke of de groepswoning SWZ Amaliahof

dient er een positieve indicatie voor verzor gingshuiszorg afgegeven 

te worden door het Centraal Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bevindt 

zich in Rijswijk: telefoonnummer 088 789 14 20.

Zodra de indicatie bij ons binnen is, wordt u door de zorgcoördinator 

van SWZ gebeld om een afspraak met u te maken om eventueel zorg 

aan huis (ter overbrugging) in te zetten. 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een indicatie, lees dan verder 

onder het kopje ‘Advies en bemiddeling’.
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ADL-woningen
Alarmoproep 

Als een cliënt in noodsituaties de intercom niet kan gebruiken en 

toch assistentie nodig heeft gebruikt hij of zij het alarm. Er komt 

dan zo spoedig mogelijk een ADL-assistent naar de cliënt toe.

De ADL-assistenten verzorgen de assistentieverlening zeven dagen 

per week gedurende 24 uur per etmaal. Er wordt gewerkt in dag-, 

avond- en nachtdiensten. Op piekmomenten zullen er meer ADL-

assistenten werkzaam zijn. Bij het aannemen van de ADL-assistenten 

zal dan ook kritisch gekeken worden naar de beschikbaarheid. 

Men kan werken op vooraf afgesproken tijden, op oproepbasis of 

een combinatie hiervan. 

Overdag en ’s avonds zijn er meestal twee of meer ADL-assistenten 

aanwezig, ’s nachts één. Als deze bezetting niet voldoende is, worden 

– indien mogelijk – op de piekuren extra ADL-assistenten ingezet. 

Zo wordt geprobeerd de wachttijden tot een minimum te beperken. 
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Assistentie op afroep en op aanwijzing

ADL-assistentie wordt in en eventueel om de ADL-woning verleend. 

Dit gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliënten. Zij kunnen 

het initiatief nemen om assistentie in te roepen; zo bepalen zij zelf op 

welk tijdstip de assistentie wordt verleend. Ook geven de cliënten zelf 

de aard ervan aan en de manier waarop zij geassisteerd willen worden. 

Hierover kunnen desgewenst nadere afspraken gemaakt worden. 

ADL-assistenten proberen steeds zoveel mogelijk aan te sluiten op de 

wensen van de cliënten. 

De ADL-assistenten zijn in dienst van SWZ. Dat betekent dat zij zich naast 

de aanwijzingen van de bewoners moeten houden aan de voorschriften 

van hun werkgever. Die voorschriften beogen naast een goede dienst-

verlening ook verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met de wettelijke voorschriften en de CAO.

Alarm/intercomsysteem 

Cliënten kunnen dag en nacht ADL-assistentie oproepen. De assistentie 

wordt normaal gesproken door één ADL-assistent uitgevoerd. 

Het oproepen gebeurt via het alarm/ intercomsysteem. Hiermee kunnen 

bewoners een spreek-luisterverbinding maken met de ADL-unit, met de 

voordeur van de woning en met de toegangsdeur van de centrale hal. 

Interne oproep 

Voor een oproep gebruiken de cliënten de intercom. Bij een oproep

wordt de cliënt zo spoedig mogelijk door een ADL-assistent te woord 

gestaan. Soms duurt het even voordat een oproep beantwoord wordt. 

Dat gebeurt in volgorde van binnenkomst. Cliënten weten dus van 

tevoren niet door welke ADL-assistent zij geholpen zullen worden. 

Informatie over
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