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WELKOM
Geachte mevrouw, geachte heer1,
Van harte welkom bij Verpleeghuis Bergweide.
Er verandert heel wat als u naar een verpleeghuis gaat. Onze medewerkers zullen hun uiterste best doen zodat u zich thuis kunt voelen binnen
Bergweide. Zij zullen zo veel als mogelijk tegemoet komen aan uw wensen m.b.t. uw leefsituatie.
In deze brochure vindt u informatie over zowel Bergweide als over algemene regelgeving die van toepassing is op wonen in een verpleeghuis.
Lees de brochure rustig door. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
zich altijd wenden tot één van onze medewerkers. Zij staan u graag te
woord.
De informatie betreft een toelichting over de volgende onderwerpen:
• Wegwijs in Bergweide
• Wegwijs in regelgeving
• Huisregels binnen Bergweide
• Belangrijke adressen en telefoonnummers
• Begrippenlijst
Deze brochure maakt onlosmakelijk deel uit van de Zorgleveringsovereenkomst.
Wij wensen u een fijn verblijf binnen Bergweide toe.

1

Daar waar in deze brochure “hij” staat, kunt u ook “zij” lezen
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Hoofdstuk 1: Wegwijs in Bergweide
1. Inleiding en visie
Inleiding
Bergweide biedt intramurale verpleeghuiszorg aan ouderen met een indicatie voor een psychogeriatrische of somatische zorgvraag vanuit de
Wet Langdurige Zorg (Wlz). Bergweide biedt deze zorg ook voor thuiswonende ouderen. De totale capaciteit bedraagt 125 bedden voor psychogeriatrie en somatiek en een aantal plaatsen in het kader van VPT
(Volledig Pakket Thuis). Wanneer u een blijvende en voortdurende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid
nodig heeft, kunt u ook kiezen voor VPT-zorg. U blijft dan in uw eigen
woning wonen, maar ontvangt de zorg van een zorginstelling.
Daarnaast biedt Bergweide wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in haar directe omgeving in de vorm van persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging.
Visie
Uitgangspunt in onze visie op zorg is het bieden van belevingsgerichte
en dus individueel gerichte zorg. Het begint allemaal met goede zorg en
een aangenaam woonklimaat. De zorg die Verpleeghuis Bergweide levert is kwalitatief goed, met een persoonlijke benadering. Wij combineren onze zorg met warmte, geborgenheid en aandacht.
De visie van Bergweide op het verlenen van zorg stoelt op de gedachte
dat de mens in alle fasen van het leven niet alleen vrij en gelijk is, maar
ook behoeftig, kwetsbaar en afhankelijk. Om mens met de mens te zijn,
is menslievende zorg nodig: een wijze van zorgen waarbinnen de ene
mens de andere ontmoet en waarbij beiden hun menselijkheid kunnen
ervaren. Dat betekent dat de wederkerigheid en de ontmoeting met elkaar in onze zorg voor elkaar centraal staan.
Als rode draad door de zorg voor elkaar lopen de vragen: “Wat betekent
het voor de mens die onze zorg nodig heeft om afhankelijk en kwetsbaar
te zijn?”; en: “Wat betekent het voor de hulpverlener om op een menslievende manier te zorgen voor de bewoner/cliënt?”
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Onze medewerkers doen hun werk met liefde en zorgzaamheid. Door
goed te kijken en te luisteren naar uw wensen, leveren we zoveel mogelijk zorg op maat. Maar minstens zo belangrijk is het dat u zich bij ons
thuis voelt. Wij kunnen dit realiseren omdat Bergweide een zelfstandige
kleinschalige gemeenschap is. Er is bewust gekozen voor een organisatiestructuur met korte lijnen om zoveel mogelijk handen aan het bed te
bieden.
Menslievendheid en menswaardigheid gaan bij ons hand in hand, vanuit
welgemeende zorgzaamheid en vakmanschap.
Levensverhaal
Wij vinden het belangrijk dat u bij Bergweide kunt wonen, zoals u dat
thuis gewend was. Uw levenswijze en wensen staan voor ons centraal.
Daarom stelt u samen met ons uw levensverhaal op. Hierdoor kunnen
wij voorzien in uw wensen en behoeften en inspelen op de door u gewenste dagstructuur. Uw levensverhaal is nooit af en kan steeds aangepast worden, omdat doelen en wensen in de loop van de tijd kunnen
veranderen. Daar zullen wij altijd rekening mee houden.

2. Verpleegafdelingen
Bergweide heeft vier afdelingen:
• Klaproos, Korenbloem en Margriet: Deze afdelingen zijn bestemd voor
bewoners met psychogeriatrische beperkingen; en
• Anemoon: Op deze afdeling wonen bewoners met somatische en psychogeriatrische beperkingen.
De afdelingen hebben allemaal een teamleider. De teamleider geeft
integraal leiding aan de medewerkers van een afdeling. Daarbij gaat hij
uit van onze zorgvisie. Elke afdeling bestaat uit drie huiskamers, waar u
de dag doorbrengt.
Elke bewoner heeft een zorgcoördinator. Dit is een verpleegkundige of
verzorgende. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de
aan hem/haar toegewezen bewoner/cliënt, diens familie, de collega’s en
andere disciplines met betrekking tot de zorgverlening.
Brochure Verpleeghuis Bergweide

Bladzijde 6

Bergweide heeft ook nog een andere afdeling, de afdeling Kamille.
Bij Kamille is zorg die valt onder VPT (Volledig Pakket Thuis) en wijkverpleging te verkrijgen. Deze VPT-zorg wordt aan huis geleverd. Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis.
3. Inrichting en voorzieningen slaapkamers
De afdelingen Klaproos, Korenbloem en Margriet beschikken voor het
overgrote deel over éénpersoonsslaapkamers. Desgewenst kunt u een
aantal eigen meubels meenemen naar Bergweide. U kunt dan uw slaapkamer naar uw eigen wensen inrichten. Indien u gebruik maakt van verlengsnoeren, vragen wij u om in het kader van de veiligheid erop te
letten dat deze CE-gekeurd zijn.
Als u een CAI-aansluiting wenst, dient het hiervoor verschuldigde bedrag
per maand via automatische incasso te worden voldaan.
De afdeling Anemoon heeft alleen éénpersoonsslaapkamers. Bij de afdeling Anemoon hebben alle kamers een CAI-aansluiting (Centrale Antenne Inrichting).
Bergweide heeft daartoe een contract afgesloten met Ziggo. In alle
slaapkamers heeft u digitale ontvangst, tegen een vergoeding van
€ 12,90 per maand (prijspeil 2021). Mocht u een extra pakket willen
ontvangen dan dient u zelf contact op te nemen met Ziggo.
De temperatuur op de kamers van de afdeling Anemoon wordt automatisch geregeld; het is niet mogelijk deze handmatig in te stellen. Voor
een optimale werking van de temperatuur is het van groot belang dat
alle ramen gesloten blijven.

4. Veiligheid
Binnen Verpleeghuis Bergweide zijn 24 uur per dag bedrijfshulpverleners
aanwezig. Zij weten wat van hen verwacht wordt bij mogelijke calamiteiten.
Het veiligheidsbeleid van Verpleeghuis Bergweide is onder meer gericht
op het realiseren en behouden van een veilige woon- en leefomgeving
voor bewoners en hun bezoekers. Dit doen wij door -naast omgevingsveiligheid- veel aandacht te besteden aan valpreventie en medicatieveiligheid.

Brochure Verpleeghuis Bergweide

Bladzijde 7

5. Vrijwilligers
De rol van onze vrijwilligers is belangrijk. Zij ondersteunen de bewoners,
cliënten in de thuiszorg en de medewerkers bij de uitvoering van de
zorg. Uiteraard kan een vrijwilliger
de professionele zorg niet vervangen. De vrijwilliger helpt bij het verenigingsleven, ontspanningsactiviteiten en creatieve activiteiten.
Voor Bergweide dragen vrijwilligers
in grote mate bij aan de totstandkoming en kwaliteit van de zorg- en
dienstverlening.
6. Familieparticipatie
Binnen Bergweide vullen de ondersteuning door familieleden en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aan. Dit komt zowel
de kwaliteit van leven van de bewoner, als het leveren van kwaliteit van
hoogstaande zorg ten goede. Medewerkers nemen geen zorg of behandeling over die bewoners zelf of met inzet van hun familie zelf kunnen.
Daarmee wordt de zelfredzaamheid van de bewoner gestimuleerd. Voorwaarde daarvoor is een goede samenwerking: medewerkers van Bergweide schatten de waarde van de ondersteuning door familie op juiste
wijze in en gaan respectvol en invoelend met de familie om. De medewerkers zorgen ervoor dat de familie de professionele verantwoordelijkheden van de medewerkers kennen en respecteren.
7. Medezeggenschap
• De cliëntenraad: de cliëntenraad bestaat uit bewoners en verwanten
van (overleden) bewoners en cliënten van de thuiszorg, of iemand die
als contactpersoon voor een bewoner optreedt. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht moeten bij bepaalde beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Zij overleggen maandelijks met de bestuurder en bespreken onderwerpen die
de bewoners aangaan. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de
bewoners en cliënten van de thuiszorg betrokken zijn bij het wel en
wee van Bergweide. U kunt de cliëntenraad bereiken via de receptie
van Bergweide.
• De ondernemingsraad: de ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van Bergweide. Zij behartigen de belangen van de medewerkers
en komen elke zes weken samen met de bestuurder. De OR heeft
advies- en instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen.
8. Vertrouwenspersoon
Als u klachten heeft, over wat of wie dan ook, dan doet u er goed aan
deze zo snel mogelijk met uw zorgcoördinator te bespreken. Komt u er
samen niet uit, dan kunt u de leidinggevenden raadplegen. Mocht dit
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ook niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan de vertrouwenspersoon voor bewoners worden ingeschakeld. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via de receptie van Bergweide.
Zorgbelang Limburg fungeert als cliëntvertrouwenspersoon voor onderwerpen die vallen binnen de Wet Zorg en Dwang. Vanuit deze organisatie
is mevrouw Sonja Bos als cliëntvertrouwenspersoon voor Bergweide
aangewezen. U kunt Sonja Bos telefonisch bereiken via 06-58073323 of
mailen via sonjabos@burgerkrachtlimburg.nl.
9. Klachtencommissie bewoners
Voor klachten die onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) vallen, kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Bergweide of de Klachtencommissie Bewoners. Het betreft onder meer klachten die verband houden met communicatie, bejegening
of kwaliteit van zorg.
De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke externe leden die
worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. U kunt de klachtencommissie bereiken via de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris
heeft een postvak bij de receptie van Verpleeghuis Bergweide. U kunt
ook mailen naar klachtencommissie@verpleeghuisbergweide.nl.
Klachten op basis van de Wet Zorg en Dwang worden beoordeeld door
een externe klachtencommissie, de Klachtencommissie Onvrijwillige
zorg (KCOZ). Meer informatie vindt u op de website www.kcoz.nl. Klachten kunnen via de Raad van Bestuur bij de KCOZ worden ingediend.
Verpleeghuis Bergweide heeft in overleg met de Cliëntenraad de klachtenregeling aangepast op de onderverdeling in klachten die vallen onder
de WZD danwel de WKKGZ. Deze klachtenregeling kunt u vinden via
onze website. De klachtenregeling is overigens ook opgenomen in de
informatiemap die u reeds heeft ontvangen.
10. Ondersteunende diensten
De medewerkers in de ondersteunende diensten werken niet direct in de
zorg. Ze ondersteunen de zorg met uiteenlopende taken. De administratie, schoonmaak, receptie, keuken, restaurant en huismeesters maken
hier deel van uit.
11. Schoonmaak
De medewerkers van de schoonmaak reinigen dagelijks de gemeenschappelijke ruimtes en uw kamer. Voor het schoonhouden van uw eigen
spullen dient u zelf zorg te (laten) dragen.
Het schoonmaakschema van uw afdeling kunt u vragen aan de teamleider van uw afdeling.
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12. Faciliteiten
Receptie
De receptie van Bergweide is elke dag bemenst van 08.45 u tot 18.30 u.
Bezoek kan ná 18.30 u gebruik maken van een zgn. elektronische sleutel
(“druppel”) om het gebouw binnen te komen. Deze druppel kan via de
receptie aangevraagd worden.

Restaurant
Het restaurant is elke dag geopend. De openingstijden staan vermeld bij
het restaurant. U kunt hier met uw familie en vrienden terecht voor een
gezellig samenzijn onder het genot van een vers kopje koffie of thee met
een stukje taart. Voor de bewoners zijn de koffie en thee gratis. Familie
en vrienden kunnen een stempelkaart verkrijgen bij hun aankopen in
het restaurant. Bij een volle stempelkaart krijgt u gratis een stuk taart.
Ook bieden wij u diverse kleine versnaperingen aan in het restaurant.
Bij het restaurant vindt u een (deels overdekt) terras.
Als u dit wenst, kan uw bezoek ook samen met u in het restaurant eten.
Hierover kunt u contact opnemen met de teamleider van uw afdeling.
Voor uw verjaardag ontvangt u een verjaardagscheque. Deze kunt u inwisselen in het restaurant, zodat voor u en uw familie een speciaal verjaardagsdiner wordt geserveerd. Dit verjaardagsdiner is voor u gratis.
Uw gasten betalen een vergoeding van € 12,50 per persoon (prijspeil
2021).
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Kapsalon
De exacte openingstijden van de kapsalon van Bergweide vindt u bij de
kapsalon zelf.
De betaling van de kappersbehandelingen gebeurt via een geautomatiseerd systeem, waarover met u en/of uw contactpersoon afspraken worden gemaakt. U bent natuurlijk vrij om uw eigen kapper te laten komen.
Pedicure/manicure
Onze zorgmedewerkers nemen uw reguliere voet- en handverzorging op
zich. Bij voetproblemen zal meer deskundigheid nodig zijn van bijvoorbeeld een gespecialiseerde pedicure of een podotherapeut. Indien wij de
behandeling van de voeten door een pedicure adviseren dan komen deze
kosten voor Bergweide.
Schoonheidsspecialiste
Voor uw schoonheidsbehandelingen kunt u zich wenden tot onze schoonheidsspecialiste. De hieraan verbonden kosten worden doorberekend via
uw maandelijkse nota.
Kapel
De kapel van Bergweide is elke dag voor u beschikbaar. Van maandag
tot en met vrijdag vindt van 10.45 uur tot 11.30 uur een gebedsdienst
of woord- en communiedienst plaats. Op zondag vindt van 10.45 uur tot
11.30 uur een eucharistieviering plaats.

Activiteitenruimte
In de activiteitenruimte worden vele mogelijkheden geboden voor zinvolle tijdsbesteding. De medewerkers van de activiteitenbegeleiding
staan u graag bij.
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Wasverzorging
Bergweide zorgt voor het wassen, strijken en/of stomen van linnengoed
(beddengoed, handdoeken en washandjes) dat eigendom is van Bergweide. Hetzelfde geldt voor kleding die toebehoort aan Bergweide. De
verzorging van eigen onder- en bovenkleding is voor rekening van uzelf.
Voor het (laten) wassen van uw kleding hebt u diverse mogelijkheden:
• Uw familie of naasten verzorgen uw wasgoed; of
• U laat een wasserij naar keuze uw was verzorgen.
De hierover te maken afspraken worden met u en uw contactpersoon
besproken en vastgelegd.
13. Aanbod activiteiten
Wij zoeken samen met u en uw naasten steeds naar wegen om naast
groepsactiviteiten, ook activiteiten individueel aan te bieden. De medewerkers bespreken samen met u uw vragen en passen het aanbod hierop
aan. Daar waar mogelijk wordt dit al in de thuissituatie met u besproken
en wordt er gekeken dat er zoveel mogelijk doorgegaan kan worden met
het leven dat u thuis leefde. Wij stimuleren het dat u uw hobby’s kunt
blijven uitoefenen als u bij ons komt wonen. Samen met u kijken wij hoe
dit het beste kan worden vormgegeven.
Er is een groot aanbod van uiteenlopende activiteiten. Er zijn niet alleen
activiteiten per huiskamer en per afdeling, maar ook grote activiteiten
voor alle bewoners samen of individueel.
Een aantal activiteiten vindt plaats in “verenigingen”. U kunt lid worden van een vereniging die u aanspreekt of waarin u herkenning vindt. Er zijn ongeveer 15 verenigingen
die verspreid over de week actief zijn. Dit
gebeurt op verschillende tijdstippen, zowel
in de ochtend als de middag en avond. Voorbeelden van de verenigingen zijn de bakvereniging, de groenvereniging, meer bewegen
voor ouderen, dansvereniging, zangvereniging, schildersvereniging, nostalgievereniging, bijbelgroep, wandelclub
en computervereniging.
Er is ook een aantal open activiteiten die vrij toegankelijk zijn, zoals de
soos en kienen.
Eens per kwartaal kunt u met uw contactpersoon “uit eten” gaan in het
restaurant. Dan wordt getafeld in een sfeervolle ambiance met alle bewoners, hun contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van de afdeling.
In het restaurant worden gezellige avonden georganiseerd, vaak aangepast aan het seizoen. U kunt hierbij denken aan een mosselavond, tapasavond en aspergeavond.
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We organiseren regelmatig middagen voor u met o.a. muziek of zang en
grote activiteiten zoals een vaderdag- en moederdagviering, beautydagen, dierendag en klassieke muziekmiddagen “Jong voor Oud”. Verder
zijn er ieder jaar themaweken zoals een verwenweek, een vakantieweek
etc. Ook zijn er uitstapjes van een dag of dagdeel in de omgeving van
Bergweide.
Vier keer per jaar verschijnt het bewonersinformatieblad “Weide
Weetje”. Via dit magazine wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die binnen Bergweide hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden. Het Weide Weetje wordt u in uw huiskamer aangereikt. Uw contactpersoon ontvangt ook een (digitaal) exemplaar.
14. Globale dagindeling
Elke verpleegafdeling heeft drie huiskamers. Hierin wonen 10, 11 of 12
bewoners. Er wordt zo veel als mogelijk gewerkt met een vast team. Zij
houden zich bezig met verzorgende werkzaamheden en dragen zorg
voor de algehele sfeer binnen de huiskamer.
Ons uitgangspunt is dat bewoners naast veiligheid en geborgenheid, behoefte hebben aan sfeer, rust en gezelligheid.
’s Ochtends kunt u in alle rust opstaan. U wordt dan geholpen bij uw
dagelijkse verzorging. Na de verzorging gaat u met de bewoners gezamenlijk ontbijten in de huiskamer. Samen eten vinden wij belangrijk. De
ervaring leert dat de bewoners dan niet alleen beter eten, maar dat ook
gemakkelijker een sfeer ontstaat waarin contacten worden gelegd.
Mocht u er echter de voorkeur aan geven om uit te slapen en uw ontbijt
op bed te krijgen, dan zorgen wij daar uiteraard voor.
Daarna is er ruimte voor allerlei “dagelijkse” activiteiten, zoals bijvoorbeeld bezigheden “in huis” of een bezoek aan kapper of pedicure/manicure. Ook deelname aan een vereniging, individuele activiteit of een therapeutische activiteit, of het bijwonen van een dienst in de kapel behoort tot de mogelijkheden.
Om 13.00 uur wordt de warme maaltijd gezamenlijk gebruikt in de huiskamer. Het personeel van de huiskamer serveert het eten in dekschalen,
zoals u dit thuis gewend was. De tafels zijn gezellig gedekt.
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Na het eten, rond 14.00 u, kunt u desgewenst wat rust nemen.
De activiteiten beginnen ’s middags om 14.30 uur of 15.00 u.
In de avond starten we om 18.30 uur met activiteiten.
Alle activiteiten duren 1,5 tot 2 uur.
Over de dag verdeeld kunt u –als u wilt- aan activiteiten deelnemen. De
“thuisblijvers” blijven gezellig samen in de huiskamer, waar koffie gedronken wordt. Tussendoor worden er allerlei karweitjes gedaan zoals
wassen, strijken, stofzuigen en planten verzorgen. Er is altijd een medewerker in de huiskamer aanwezig die kan inspelen op uw behoeften
en die zorgt voor sfeer.
Regelmatig wordt samen boodschappen gedaan en zelf gekookt in de
huiskamers.

Om half zes wordt, wederom gezamenlijk, het avondbrood gegeten in
de huiskamer. Ook daarvoor wordt voldoende tijd uitgetrokken. Na het
avondeten kunt u samen met de medewerkers opruimen en daarna TV
kijken, muziek luisteren of met de medewerkers een spelletje doen, onder het genot van een kop koffie, thee of een andere versnapering.
U hoeft pas naar bed als u moe bent of als u zelf aangeeft naar bed te
willen.
Als u jarig bent, verrast onze kok u met een speciaal voor u samengesteld verjaardagsdiner. Uiteraard kan uw familie dan tegen betaling
mee-eten.
De geestelijke zorg is een levend aspect in de zorg in Bergweide. Wij
hebben oog voor uw eigen spiritualiteit en zingeving. Dagelijks is er een
eucharistieviering of een gebedsdienst in de kapel. Er is veel aandacht
voor geloofsuitingen en –rituelen.
De leefomgeving sluit aan bij uw belevingswereld als bewoner. U mag
uzelf zijn. Door te wonen in kleine zelfstandige huiskamers willen wij uw
thuisgevoel naderbij brengen. U bepaalt het ritme van de dag. Bergweide respecteert uw zelfbeschikkingsrecht in hoge mate. Uw autonomie
is de basis van waaruit wij belevingsgerichte zorg geven.
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15. Beschikbare professionele zorg binnen Bergweide
Binnen Verpleeghuis Bergweide is 24 uur per dag een verpleegkundige
aanwezig.
Elke huiskamer heeft een team dat bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en vrijwilligers. Een verpleegkundige of verzorgende is uw vaste zorgcoördinator.
Daarnaast beschikken wij over
• Een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist
• Psycholoog
• Gespecialiseerd HBO-verpleegkundige
• (Geriatrie)fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Diëtist
• Activiteitenbegeleiding
• Vaktherapeuten
• Geestelijk verzorgers
Hieronder vindt u een toelichting op enkele specialismes:
De specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde is 24 uur per dag bereikbaar. Deze
specialist is uw behandelend arts ingeval u een indicatie “verblijf met
behandeling” heeft. Onze specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in geriatrische aandoeningen en specifieke verschijningsvormen
van ziekten en aandoeningen bij ouderen. Om voldoende op de hoogte
te zijn van uw ziektegeschiedenis, vraagt hij gegevens op bij uw huisarts
en eventuele andere organisaties waar u in behandeling bent geweest.
Deze informatie is belangrijk voor de aan u te leveren zorg. Om gegevens te mogen uitwisselen, hebben de artsen uw toestemming nodig.
De arts of andere behandelaren kunnen hiervoor uw toestemming vragen door middel van
een toestemmingsformulier. Vaak krijgt u dit
formulier al tijdens uw intakegesprek op de afdeling ter ondertekening aangeboden.
De verpleegkundig specialist
Dit is een verpleegkundige met een specifieke
opleiding, die werkt onder toezicht van de
specialist ouderengeneeskunde.
Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er nog diverse behandelaars aan Bergweide verbonden. Onze specialisten werken indien nodig
samen. Zij kunnen wanneer dat nodig is ook terugvallen op een revalidatiearts, psychiater, neuroloog, instrumentenmaker, orthopeed,
schoenmaker en hoorspecialist voor advies of hulp.
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Psycholoog
Indien nodig doet de specialist ouderengeneeskunde een beroep op de
deskundigheid van een psycholoog. De psycholoog onderzoekt en behandelt u en helpt onze medewerkers in de omgang met gedragsproblemen.
De gespecialiseerd HBO-verpleegkundige observeert samen met het
team mogelijk onbegrepen gedrag en analyseert dit vervolgens. Vanuit
zijn expertise worden oplossingen gezocht om het onze bewoners zo
gerieflijk mogelijk te maken, waardoor zij zich beter in hun vel voelen.
Gespecialiseerd HBO-verpleegkundige
Wij beschikken over gespecialiseerde HBO-verpleegkundigen, met elk
hun eigen aandachtsgebied, zoals de wijkverpleegkundige en de HBOverpleegkundige, gespecialiseerd in onbegrepen gedrag.
Binnen Bergweide hechten wij veel belang aan de geestelijke zorg. Wij
delen graag onze gedachten hierover met u.
Geestelijke zorg
In onze zorg staat de ontmoeting met de ander centraal. Een voorwaarde om elkaar als mens echt te ontmoeten is verdieping in het leven
en het wezen van de ander. Onze geestelijke zorg houdt zich bezig met
autonomie, heelheid als mens en zingeving in het leven van alle dag.
Door middel van de kracht van de religie of de levensbeschouwing stimuleert onze geestelijke zorg écht contact.
De geestelijke zorg is een integraal onderdeel van onze zorgverlening.
De geestelijk verzorger levert een grote bijdrage aan het vormgeven van
de zingeving in uw leven en spiritualiteit. Spiritualiteit en zingeving bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van Bergweide. Het ethisch
denken is hier onlosmakelijk mee verbonden. In Bergweide neemt de
geestelijk verzorger deel aan het multidisciplinair bewonersoverleg
(MDO). Door de inbreng van de geestelijk verzorger komt het ethisch
aspect standaard aan de orde bij de bespreking van het zorgplan van
iedere bewoner. Hiermee onderscheidt Bergweide zich.
Om de geestelijke/levensbeschouwelijke en religieuze aspecten die aandacht in onze zorgverlening te bieden die wij belangrijk vinden, hebben
een aantal dagactiviteiten dan ook betrekking op religie en geloofsbeleving. Deze activiteiten worden begeleid door onze geestelijk verzorgers.
Als u daar behoefte aan heeft, kunt u (of uw familieleden en contactpersonen) een persoonlijk gesprek voeren met de geestelijk verzorger. Er
vinden zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken plaats over
zingevingsvraagstukken.
Mocht u prijs stellen op het sacrament der zieken of de ziekenzalving,
dan kunnen wij daar uiteraard voor zorgen. Iedereen die behoefte heeft
aan steun en genade van dit sacrament vanwege ziekte of ouderdom,
kan dit ontvangen.
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Activiteitenbegeleiding
Onze activiteitenbegeleiders doen hun uiterste best om u te stimuleren
bij het deelnemen aan activiteiten. Zij overleggen met u waar uw voorkeur naar uit gaat. Er is een groot aanbod van uiteenlopende activiteiten.
Er zijn niet alleen activiteiten per huiskamer en per afdeling, maar ook
grote activiteiten voor alle bewoners samen of individueel.
Een aantal activiteiten vindt plaats in “verenigingen”. U kunt lid worden
van een vereniging die u aanspreekt of waarin u herkenning vindt. Er
zijn ongeveer 15 verenigingen die verspreid over de week op volle toeren draaien. Dit gebeurt op verschillende tijdstippen.

Vaktherapie
Bergweide biedt vaktherapie als behandelonderdeel. Vaktherapie omvat
muziek, dans/beweging en drama.
Muziek is een belangrijk aspect in onze zorg. Muziek is een middel om
met u in contact te komen. Muziektherapie kan helpen om u uit uw isolement te halen en om emoties te verwerken. In Bergweide is een muziektherapeut werkzaam. Daarnaast worden ook dans-, bewegings-, en
dramatherapie geboden.
Vaktherapie wordt ook ingezet in de palliatieve fase en heeft bewezen
een mooie en waardige begeleiding te zijn voor alle betrokkenen in de
laatste fase van het leven: u zelf, uw familie en het team van zorgmedewerkers. Men put hier veel steun en kracht uit in de moeilijke momenten die deze fase met zich mee brengt.
16. Wat neemt u mee naar Bergweide
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
• Het pasje van uw zorgverzekering.
• Uw paspoort of ID-kaart en het pasje van uw zorgverzekering wordt
in uw huiskamer in een afgesloten kast bewaard.
• De medicatie die u gebruikt op het moment dat u bij ons komt wonen.
Neem ook de doosjes mee en een overzicht van de medicijnen.
• Wij adviseren u om ruim voldoende kleding mee te nemen.
• Toiletartikelen worden niet vergoed vanuit de Wlz. Daar dient u dan
ook zelf voor te (laten) zorgdragen.
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•
•
•

Wij adviseren u om géén kostbare sieraden mee te nemen.
Zaken voor dagbesteding, zoals boeken, schrijfgerei en handwerk.
Kleine aankleding en snuisterijen voor uw eigen kamer.
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Hoofdstuk 2: Wegwijs in regelgeving
Om u de zorg te kunnen bieden die wij in Verpleeghuis Bergweide nastreven, is het van belang dat u zich vanaf de eerste dag bij ons welkom
voelt en zich zo spoedig mogelijk thuis gaat voelen. Uitgangspunt in onze
visie op zorg is het bieden van belevingsgerichte en dus individueel gerichte zorg. Daartoe stellen wij voor u een individueel zorgplan vast. Een
goede observatie van alle bij de zorg betrokken disciplines is hiervoor
de grondslag. De zorg voor u kan geoptimaliseerd worden als er een
goede band met de familie wordt opgebouwd. Zo blijven uw naasten ook
betrokken bij uw zorgverlening. Uitgangspunten in de relatie tot de familie zijn:
• ervoor zorgen dat de familie zich betrokken voelt en van betekenis
kan blijven voor zijn naaste;
• dat er duidelijkheid is over de verwachtingen die men naar elkaar
heeft;
• dat men elkaar respecteert;
• dat men elkaar vertrouwt; en
• dat men afspraken nakomt.

1. Te volgen procedure tot aan het eerste multidisciplinair overleg (MDO)
Er zijn een drietal fasen te onderscheiden:
I.
Het begeleidingstraject vóór uw inhuizing
II.
De inhuizing
III.
Het verloop in de beginperiode tot aan het eerste MDO/eerste zes
weken.
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Ad I. Het begeleidingstraject vóór uw inhuizing
U en/of uw familie brengen een oriënterend bezoek aan Bergweide. De
teamleider staat u te woord en leidt u rond.
Vervolgens wordt een aanvraag tot indicatie ingediend die leidt tot een
advies voor inhuizing. Mocht het nodig zijn, dan vindt toetsing in het
kader van de Wet Zorg en Dwang plaats. Dit is meestal al gebeurd voordat Bergweide in beeld komt. Het advies wordt afgegeven door het CIZ.
Een inhuizing kan pas worden gerealiseerd nadat het CIZ een daartoe
strekkend advies heeft afgegeven.
Als u en uw familie aan Bergweide de voorkeur geven, dan geeft het CIZ
dit op de wachtlijst aan door Bergweide te kwalificeren als instelling van
1e voorkeur.
U kunt via Bergweide ook thuiszorg, danwel thuiszorg tot het moment
van inhuizing ontvangen.
Aanmelding gebeurt door plaatsing op de wachtlijst. Deze aanmelding
wordt door het CIZ verzorgd. Zodra binnen Bergweide een plek voor u
beschikbaar is, nemen wij contact met u of uw familie op.
De datum van inhuizing wordt bepaald in overleg met u, uw familie en/of
uw vertegenwoordiger.
Indien u al via Bergweide thuiszorg ontvangt, kunnen onze thuiszorgmedewerkers zorgen voor een soepele inhuizing. U bent dan nl. al bekend bij ons.
Kort vóór de inhuizing bezoeken de teamleider en een teamlid van de
afdeling waar u gaat wonen, u thuis. Dan wordt informatie uitgewisseld
zodat de inhuizing naar Bergweide soepel kan verlopen. Doel van dit
huisbezoek is:
• kennismaken met u en uw familie;
• inzicht krijgen in de thuissituatie en de achtergronden; in dit verband
wordt aan u en uw familie gevraagd om een levensverhaal op te stellen;
• duidelijkheid scheppen in de verwachtingen die men naar elkaar heeft.
Hier hoort ook de rol van de mantelzorger bij: welke rol wil de familie
bij de verzorging en begeleiding van u vervullen en wat is voor u belangrijk om in stand te houden; en
• bespreken welke eigen spullen meegenomen worden en wanneer deze
worden (mee)gebracht.
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Ad II. De inhuizing
U en uw begeleiders hebben een ontvangstgesprek met de medewerker
die bij het huisbezoek aanwezig was.
Uw gegevens worden verwerkt in de zorgleveringsovereenkomst. Deze
wordt in tweevoud gedagtekend en ondertekend.
Ad III. Verloop in de beginperiode tot aan het eerste MDO/eerste
zes weken
Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk op uw gemak voelt.
* Week 1:
Binnen 24 uur stelt de zorgcoördinator het voorlopig zorgplan op.
De zorgcoördinator maakt afspraken met u en de andere disciplines voor
een kennismakingsgesprek.
Invulling eerste week:
Het globale verloop van de eerste twee dagen is als volgt:
Dag 1:
Op deze dag is uw zorgcoördinator aanwezig. Diens taken zijn:
• zorgen voor een goede begeleiding, liefst 1 op 1;
• zorgen voor voldoende rust;
• bewaken dat niet te veel personen uw aandacht vragen;
• zorgen dat de ruimtelijke indrukken beperkt blijven tot de eigen kamer, de huiskamer en de afdeling. Hierbij kunt u uiteraard uw eigen
wensen uitspreken, bijv. ten aanzien van een bezoek aan de kapel;
• zorgen voor een goede rapportage.
Dag 2:
• Op het vooraf afgesproken tijdstip neemt het zorgpersoneel contact
op met uw familie om hen op de hoogte te brengen van het verloop
van uw eerste dag en nacht in Bergweide;
• U krijgt een intensieve begeleiding waarbij al uw vragen worden beantwoord.

Brochure Verpleeghuis Bergweide

Bladzijde 21

* Week 2:
In deze week stelt de zorgcoördinator het voorlopig zorgplan bij aan de
hand van de observatiegegevens voor zover deze inmiddels beschikbaar
zijn.
Invulling van de week:
• Medisch aspect: de diverse lichamelijke onderzoeken vinden verspreid
over deze week plaats, tenzij de specialist ouderengeneeskunde opdracht heeft gegeven deze in de eerste week te laten verrichten;
• In de loop van de week maakt u kennis met de medewerkers van
diverse disciplines. De activiteitenbegeleider stelt een voorlopig activiteitenplan op in overleg met de zorgcoördinator. Het doel hiervan is
om u als bewoner goed te leren kennen.
* Week 3
Observeren door de disciplines die bij het MDO aanwezig zijn en vastleggen van de bevindingen.
* Week 4
De zorgcoördinator stelt een karakteristiek van u samen aan de hand
van de observatiegegevens van alle disciplines.
* Week 5/6
In één van deze twee weken vindt het eerste multidisciplinair overleg
plaats. In gezamenlijk overleg wordt uw definitieve zorgplan opgesteld.
Uiteraard worden u en/of uw contactpersoon hiervoor uitgenodigd.
2. Multidisciplinair overleg (MDO)
Afhankelijk van uw situatie, maar minstens één maal per half jaar vindt
een multidisciplinair overleg plaats.
Als u hier pas bent komen wonen, wordt na zes weken een MDO ingepland.
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De leden van het multidisciplinair team nemen tezamen deel aan het
opstellen van uw zorgplan. De basis hiervoor ligt in een gemeenschappelijk gedragen, belevingsgerichte zorgvisie.
Deelnemers aan het MDO zijn:
• Uzelf;
• Uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger;
• De teamleider;
• De zorgcoördinator;
• De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist;
• De activiteitenbegeleider;
• De geestelijk verzorger;
• Op consultbasis: de psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeut en beweegagoog.
U bespreekt samen met de andere deelnemers aan het MDO wat u belangrijk vindt en nodig hebt. Op basis hiervan worden de met u en uw
familie/contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger gemaakte afspraken vastgelegd.
U, uw contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger verklaart/verklaren zich schriftelijk akkoord met de inhoud van het verslag. Het verslag
wordt opgenomen in het elektronisch cliëntendossier (ECD).
De evaluatie vindt plaats tijdens het volgende MDO.

3. Zorgplan
Afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening beleeft u de u
omringende wereld en uw innerlijke werkelijkheid vaak niet zoals de gezonde mens die beleeft. Door in te spelen op uw beleving en vanuit die
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houding voor u te zorgen, willen wij trachten het leven voor u zo veilig
mogelijk te maken. Wij willen belevingsgerichte zorg geven. In dit licht
moeten we dan ook de zorg zien en als uitgangspunt nemen voor het in
kaart brengen van de zorg voor u. De zorg moet zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in een zorgdossier, vertaald in concrete zorgdoelen die tijdens het MDO worden vastgesteld en geëvalueerd. Hierbij gaat
het om alle doelen, zowel de somatische, als de psychosociale doelen en
welzijnsdoelen.
In het MDO wordt regelmatig aan de orde gesteld hoe uw welzijn bevorderd kan worden. De hieruit voortvloeiende acties worden vertaald in
concrete doelen. Deze doelen worden geëvalueerd in het volgende MDO.
Door te evalueren kan worden vastgesteld of een doel is gehaald.
Het individuele zorgplan moet zodanig zijn opgesteld dat alle hulpverleners hieruit hun taak kunnen afleiden. Belevingsgerichte zorg biedt openingen tot ontmoeting en hieruit voortvloeiende acties.
Wij beschikken over een zogenaamd verwantenportaal. Via dit portaal
heeft uw eerste contactpersoon digitaal inzage in uw zorgplan en dagrapportage.
4. Contactpersoon en wettelijke vertegenwoordiging
Tijdens uw eerste gesprek met ons (intake) vragen wij u om een contactpersoon en diens bereikbaarheidsgegevens op te geven. Meestal zal
deze contactpersoon een familielid zijn. Het is belangrijk dat wij, indien
gewenst, met hem/haar contact op kunnen nemen indien u dat zelf niet
meer kunt. Zolang u over alle zaken rondom uw zorgverlening zelf nog
kunt beslissen, worden de afspraken daarover met uzelf gemaakt. Toch
kan het voorkomen dat u wilt dat bijvoorbeeld een familielid deze beslissingen voor u gaat nemen als u dat zelf ook nog kunt. In dat geval
kunt u bij de intake (of op een later moment) een persoon schriftelijk
machtigen om uw belangen betreffende uw zorgverlening en behandeling te behartigen. Dit heet een schriftelijk gemachtigde.
Nadat u een persoon schriftelijk heeft gemachtigd, is dit een vertegenwoordiger volgens de wet.
De wet geeft een opsomming van de personen die uw (wettelijke) vertegenwoordiger kunnen zijn. De (wettelijke) vertegenwoordiger mag
volgens de wet de documenten waarin afspraken opgenomen zijn over
uw zorgverlening ondertekenen, zoals uw zorgleefplan en de zorgleveringsovereenkomst. Deze vertegenwoordiger is het eerste aanspreekpunt voor de (zorg)medewerkers en artsen en moet de overige familieleden informatie geven.
Als u (tijdelijk) niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen over
uw zorgverlening en behandeling zal een (wettelijke) vertegenwoordiger
aangesteld moeten worden. U kunt bij de intake opgeven wie uw wettelijke vertegenwoordiger wordt in de toekomst.
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5. Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang (WZD), sinds 1 januari 2020 van kracht, regelt
de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met
een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische
aandoening (zoals dementie). Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de client of diens vertegenwoordiger niet instemt, of waarmee de vertegenwoordiger wel heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.
Visie van Bergweide op het toepassen van onvrijwillige zorg
Als uitgangspunt hanteren wij binnen Bergweide geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij hechten aan uw autonomie en zullen er alles
aan doen om u zo veel mogelijk vrijheid in veiligheid te bieden. Bij onbegrepen gedrag van een bewoner onderzoeken wij steeds wat daaraan
ten grondslag zou kunnen liggen. Vervolgens proberen wij de oorzaken
weg te nemen. Wij passen vrijheidsbeperkende maatregelen weloverwogen toe, en alleen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.
Mochten wij middelen of maatregelen gaan toepassen, dan bespreken
wij dit vooraf met u, uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger.
De toestemming van uw wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk.
6. Inzagerecht
Conform het Beleid Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens:
U hebt het recht kennis te nemen van de op uw persoon betrekking
hebbende verwerkte gegevens. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden of worden verstrekt. Voor de verstrekking van een
afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.
Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
7. Privacyregelgeving
Het doel van de privacyregelgeving
is het waarborgen van de privacy en
integriteit van bewoners- en medewerkersgegevens binnen de wet.
Het privacyreglement legt vast hoe
dit binnen Bergweide geregeld is, in
het verlengde van o.a. de zorgvisie
en de zorgleveringsovereenkomst.
Dit privacyreglement voldoet aan de
voorwaarden vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Desgewenst kunnen wij u of uw contactpersoon dit reglement aanreiken. U kunt het reglement ook vinden
op onze website.

Brochure Verpleeghuis Bergweide

Bladzijde 25

8. Vergoedingen vanuit Wlz en Zvw (Zorgverzekeringswet)
Als u een indicatie hebt ontvangen voor verblijf met behandeling, dan
wordt uw zorg grotendeels betaald door de Wlz (Wet langdurige zorg).
Dit betekent dat u voor een aantal verstrekkingen geen beroep kunt
doen op uw ziektekostenverzekering, tenzij uw zorgverzekeraar hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent.
Dit geldt onder meer voor
• Medicatie
• Verbandmiddelen
• Incontinentiemateriaal
• Tandarts
• Hulpmiddelen
• Medisch noodzakelijk dieet
De volgende zaken zijn voor u belangrijk om te weten:
Medicatie
De door de specialist ouderengeneeskunde voorgeschreven medicijnen
en verbandmiddelen zijn voor rekening van Bergweide. We vragen u dan
ook om bij inhuizing een overzicht en de verpakkingen van de medicijnen die u op dat moment gebruikt mee te brengen.
Wilt u ook alternatieve middelen gebruiken voor uw gezondheid? Dan
bent u hier natuurlijk vrij in. Wij raden u wel aan het gebruik hiervan te
bespreken met uw specialist ouderengeneeskunde. Deze middelen kunnen namelijk de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Deze middelen worden niet vergoed en u moet ook zelf zorgen voor de aanschaf
ervan.
Als u naar Bergweide verhuist, kunt u uw thuisapotheek hierover informeren. De medicijnverstrekking via de thuisapotheek kan dan stopgezet
worden. Wij zorgen ook voor de medicijnen die u nodig heeft tijdens uw
vakantie of weekendverlof.
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Verbandmiddelen
Bergweide verstrekt verbandmiddelen, ook als deze zijn voorgeschreven
door een medisch specialist. Wij verzoeken u wel het recept van tevoren
aan uw specialist ouderengeneeskunde te geven.
Incontinentiemateriaal
Indien u incontinentiemateriaal gebruikt, dan kunt u de levering daarvan
stopzetten op het moment dat u naar Bergweide komt. Tijdens uw verblijf ontvangt u het materiaal van Bergweide, ook tijdens vakantie of
ander verlof.
Tandarts
De tandarts houdt spreekuur binnen Bergweide.
Reguliere tandartskosten zijn voor onze rekening. Bijzondere kosten komen ten laste van uw zorgverzekering, bv. kosten van een kunstgebit
of bijzondere behandeling, als u hiervoor verzekerd bent.
U kunt ook uw eigen tandarts behouden. Overleg dit wel met uw ziektekostenverzekeraar. De kosten van het vervoer en de begeleiding naar
uw eigen tandarts zijn voor uw eigen rekening. De begeleiding dient u
ook zelf te regelen.
Hulpmiddelen
Als u een hulpmiddel, zoals een rolstoel, nodig heeft, dan krijgt u die
van ons. Wij dragen ook zorg voor hulpmiddelen die het werk voor personeel makkelijker of veiliger maken, zoals tilliften.
Noodzakelijke persoonsgebonden hulpmiddelen worden vergoed uit de
Wlz of door uw zorgverzekeraar (mits verzekerd). Denk aan verbandpantoffels, orthopedisch schoeisel en steunkousen. Uw therapeut kan u
hierover informeren.
Medisch noodzakelijk dieet
Indien u een medisch noodzakelijk dieet heeft, wordt dit, afhankelijk
van uw zorgpolis, vergoed door uw zorgverzekeraar en/of door Bergweide
Als u een indicatie heeft voor verblijf zonder behandeling, dan kunt u
aanspraak maken op de vergoedingen vanuit de Zorgverzekeringswet
(Zvw).
9. Eigen bijdrage
Uw verblijf wordt grotendeels betaald vanuit de Wlz. Daarnaast betaalt
u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk
van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK)
bepaalt hoeveel u zelf moet bijbetalen. Op de website van het CAK kunt
u uw eigen bijdrage eventueel (laten) berekenen. Hierbij wordt -behalve
met uw inkomen en vermogen- ook rekening gehouden met uw gezinssamenstelling en uw indicatie. Het kan enige tijd duren voordat uw eigen
bijdrage geïnd wordt.

Brochure Verpleeghuis Bergweide

Bladzijde 27

Verzekeringen
Ziektekostenverzekering
Als u verblijft binnen Bergweide, blijft een ziektekostenverzekering toch
noodzakelijk. Een ziektekostenverzekering vergoedt de kosten voor medische zorg. Denk aan ziekenhuisopname, poliklinisch consult of behandeling, hulpmiddelen en alternatieve geneeswijzen. U bent vrij in de
keuze voor een zorgverzekeraar en zorgverzekering, en betaalt zelf de
premie.
Uitvaartverzekering
Als een bewoner overlijdt, vervalt de zorgleveringsovereenkomst. De
kosten voor schouwing en het gereedmaken voor transport zijn voor
rekening van Bergweide. De kosten voor het transport zelf, het opbaren
en de uitvaart zijn voor rekening van de nabestaanden. Het is belangrijk
dat u uw naasten laat weten of u een uitvaartverzekering hebt afgesloten. Wij willen ook graag van u vernemen wie bij uw overlijden optreedt
als contactpersoon. U kunt dit doorgeven aan de zorgcoördinator.
Inboedelverzekering
Als bewoner bent u standaard verzekerd voor schade aan uw eigendom
door brand, water, inbraak en storm.
Wettelijke aansprakelijkheid
Bergweide heeft voor u een aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten.
In sommige gevallen biedt de WA-verzekering van Bergweide mogelijk
geen dekking. Wij adviseren u dan ook uw eigen WA-verzekering niet op
te zeggen.
Als u schade heeft opgelopen en u bent van mening dat deze ontstaan
is door toedoen van één van onze medewerkers of vrijwilligers, dan kunt
u dit schriftelijk (laten) melden bij uw teamleider.
10. Klachten?
Wij doen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Mocht u toch niet
tevreden over onze dienstverlening zijn, dan kunt u dit uiteraard eerst
bespreken met de direct betrokken medewerkers, de teamleider of de
manager.
Voor klachten die onder de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg) vallen, kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon
of de Klachtencommissie bewoners. Het betreft onder meer klachten die
verband houden met communicatie, bejegening of kwaliteit van zorg.
U kunt de vertrouwenspersoon cliënten bereiken via het telefoonnummer 045-5 74 15 15
De Klachtencommissie is telefonisch bereikbaar via de ambtelijk secretaris op telefoonnummer 045 - 5 74 15 15.
Per mail is de Klachtencommissie bereikbaar middels
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klachtencommissie@verpleeghuisbergweide.nl
Voor klachten die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang, geldt
een andere procedure:
In de WZD is vastgelegd dat bij klachten gebruik gemaakt kan worden
van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon.
Zorgbelang Limburg fungeert als cliëntvertrouwenspersoon voor onderwerpen die vallen binnen de Wet Zorg en Dwang. Bewoners van Bergweide die te maken hebben met de WZD, kunnen zich wenden tot Sonja
Bos. Zij fungeert als de cliëntenvertrouwenspersoon WZD voor Bergweide.
U kunt Sonja Bos telefonisch bereiken via 06-58073323 of mailen via
sonjabos@burgerkrachtlimburg.nl
Klachten op basis van de Wet Zorg en Dwang moeten worden beoordeeld
door een externe klachtencommissie, de Klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ). Een dergelijke klacht kunt u indienen via de Raad van
Bestuur van ons Verpleeghuis.
Meer informatie vindt u op de website www.kcoz.nl.
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Hoofdstuk 3: Huisregels binnen Bergweide
Bergweide is een WZD-geregistreerde accommodatie. De WZD-aanmerking geldt voor alle psycho-geriatrische afdelingen en deels voor de afdeling Anemoon.
De huisregels zijn opgesteld om iedereen te informeren over de werkwijze
en structuur bij Verpleeghuis Bergweide. De huisregels bevatten –naast
specifieke regels voor instellingen die onder de Wet Zorg en Dwang vallen
- ook algemene regels die gelden voor elke bewoner, bezoeker, medewerker en vrijwilliger.
Hieronder staan de huisregels van Verpleeghuis Bergweide beschreven.
1.

De PG-bewoners kunnen zich vrij bewegen op de afdeling en binnen
de carré die wordt gevormd door de wandelgangen binnen het bewonersgedeelte. Hieraan kunnen in noodzakelijke situaties beperkingen
worden gesteld. Bij individuele beperkingen wordt dit opgenomen in
het zorgplan conform de WZD.

2.

Om de veiligheid van onze bewoners buiten het gebouw te garanderen, wordt een toegangscode gehanteerd, zowel bij binnenkomst als
vertrek. Ter zake wilsbekwame bewoners beschikken over de code.
Bewoners die vallen onder artikel 21 van de WZD kunnen het pand
alleen onder begeleiding verlaten. De deuren naar de hal zijn altijd te
openen indien de bewoner daarom vraagt.

3.

De bewoners kunnen zich vrij bewegen op de terrassen en de tuinen.
De tuin is omheind met hek en struiken en kan alleen verlaten worden
door terug te gaan naar het gebouw.

4.

De receptie en de bereikbaarheidsdienst kan de toegangspoort tot het
terrein van Bergweide bedienen. Overdag is deze geopend, in de
nachtsituatie is de toegangspoort gesloten.

5.

De ramen van de kamers kunnen alleen op kiepstand geopend worden, m.b.t de veiligheid.

6.

In het kader van de veiligheid is er voor gekozen om bij de bewoners
die onder artikel 21 van de WZD vallen, de verzorgingskast op hun
slaapkamer af te sluiten.

7.

Omdat niet alle PG-bewoners weten waar hun kamer is, kunnen de
kamers worden gesloten bij hun afwezigheid.

8.

Roken is alleen buiten mogelijk op de terrassen. Deze zijn vastgelegd
in het rookbeleid van Stichting Verpleeghuis Bergweide.
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9.

De teamleider draagt zorg voor het distribueren van de post van bewoners.

10. Om de sfeer en gezelligheid te bevorderen, streven we ernaar om
gezamenlijk in de huiskamer te eten. Uiteraard kan hiervan worden
afgeweken.
11. Het is prettig voor de toekomstige bewoner om persoonlijk eigendommen mee te nemen. Het is wenselijk hier vooraf overleg over te hebben met de teamleider. De bewoner/contactpersoon dient de persoonlijke eigendommen zelf te onderhouden en schoon te houden.
12. Bij het overlijden of ontslag van de bewoner zal de familie/ contactpersoon de kamer komen ontruimen. Indien dit niet binnen 7 dagen
kan plaatsvinden, is Bergweide gerechtigd om de kamer te ontruimen
en de aanwezige goederen op te slaan en de gemaakte kosten te
declareren.
13. Het houden van huisdieren is mogelijk onder bepaalde voorwaarden,
dit geldt alleen voor dieren die in kooien of kommen kunnen worden
gehouden. De teamleider overlegt hierover met de toekomstige bewoner. De verzorging van de dieren geschiedt door de bewoner/ contactpersoon.
14. Indien bewoners het verpleeghuis verlaten is het van belang dit in het
kader van de veiligheid te melden aan de afdelingsmedewerkers. Bij
terugkeer dient men dit eveneens te melden bij de afdelingsmedewerkers.
15. Bezoek is te allen tijde welkom. De medewerkers van de receptie zijn
dagelijks aanwezig tussen 08:45 uur en 18:30 uur. Buiten deze tijden
kan men binnen komen via de toegangscode van het gebouw, de
dienstdoende verpleegkundige of een elektronische druppel.
16. Indien een bewoner, diens vertegenwoordiger of anderen klachten
hebben ten aanzien van de communicatie, bejegening of kwaliteit van
zorg, kan men dit bespreekbaar maken met de zorgcoördinator op de
afdeling of met een leidinggevende. Ook is het mogelijk om met de
vertrouwenspersoon te overleggen. Indien dit niet tot een oplossing
leidt, kan men een klacht indienen. In de instelling is een klachtenregeling voor bewoners van toepassing (PR-26).
Klachten op basis van de Wet Zorg en Dwang moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie, de Klachtencommissie
Onvrijwillige Zorg. (www.kcoz.nl) Zorgbelang Limburg fungeert als
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cliëntvertrouwenspersoon voor onderwerpen die vallen binnen de Wet
Zorg en Dwang (www.zorgbelanglimburg.nl)
17. Wij vragen van familie en bezoek om eventuele aanwijzingen van medewerkers op te volgen.
18. Iedereen; bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers, gaat
respectvol met elkaar om. Er wordt geen ongewenst gedrag geuit zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ongepast gedrag.
Personen die dit toch signaleren, zullen dit melden.
19. Het meenemen van huisdieren tijdens het bezoek mag in overleg met
de teamleider. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Verpleeghuis
Bergweide beschikt over een werkinstructie WI-74 Huisdieren die
mee op bezoek komen.
20. Bij niet nakomen van de huisregels vindt er een gesprek plaats en
worden eventueel passende maatregelen getroffen.
21. Beeldmateriaal mag alleen worden gemaakt met toestemming van de
(wilsbekwame) personen die op het beeldmateriaal staan, of diens
vertegenwoordiger. Verpleeghuis Bergweide beschikt over een protocol Beeldmateriaal (PR-05) en protocol Video opnamen (PR-98).
22. Binnen Bergweide staan gastvrijheid en ontmoeting centraal. Hoewel
iedereen bij Bergweide welkom is, maakt gezichtsbedekkende kleding
de ontmoeting moeilijk en wordt het schier onmogelijk om met elkaar
te communiceren. Bewoners die gezichtsbedekkende kleding dragen,
mogen zich vrij bewegen binnen Bergweide. Bezoekers met gezichtsbedekkende kleding kunnen alleen in de kamer van de bewoner vertoeven, en niet in de openbare ruimtes van Bergweide verblijven, of
aan activiteiten deelnemen. Voor medewerkers geldt het protocol met
betrekking tot kleding (PR-28).
23. Bezoekers kunnen geen eten en drinken meenemen en nuttigen in
het restaurant van Bergweide.
24. Daar waar deze huisregels niet in voorzien, beslist de Raad van Bestuur.
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Hoofdstuk 4: Belangrijke adressen en telefoonnummers
Website Bergweide
www.verpleeghuisbergweide.nl
Hier kunt u terecht voor uitgebreide informatie over Bergweide en haar
diensten.
Cliëntenraad Bergweide
U kunt de cliëntenraad van Bergweide bereiken via de het centrale telefoonnummer van Bergweide: 045-5741515.
Vertrouwenspersoon bewoners in het kader van de WKKGZ
De vertrouwenspersoon voor de bewoners is te bereiken via het centrale
telefoonnummer van Bergweide: 045-5741515.
Vertrouwenspersoon bewoners in het kader van de WZD
Zorgbelang Limburg fungeert als cliëntvertrouwenspersoon voor onderwerpen die vallen binnen de Wet Zorg en Dwang. Bewoners van Bergweide die te maken hebben met de WZD, kunnen zich wenden tot Sonja
Bos. Zij fungeert als de cliëntenvertrouwenspersoon WZD voor Bergweide.
U kunt Sonja Bos telefonisch bereiken via 06-58073323 of
mailen via sonjabos@burgerkrachtlimburg.nl
Klachtencommissie bewoners in het kader van de WKKGZ
De Klachtencommissie bewoners is te bereiken via de ambtelijk secretaris. U kunt de ambtelijk secretaris bellen via het centrale telefoonnummer van Bergweide: 045-5741515. U kunt de klachtencommissie ook
mailen: klachtencommissie@verpleeghuisbergweide.nl
Klachtencommissie bewoners in het kader van de WZD
Klachten op basis van de Wet Zorg en Dwang worden beoordeeld
door een externe klachtencommissie, de Klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ). Meer informatie vindt u op de website
www.kcoz.nl. Klachten kunnen via de Raad van Bestuur bij de KCOZ
worden ingediend.
CAK– Centraal Administratiekantoor
Adres
CAK-BZ
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag (geen postzegel nodig)
Telefoonnummer
0800-0087 (gratis) elke werkdag van 08.00 u tot
18.00 u
Website
www.cak-bz.nl
E-mailadres
info@cak-bz.nl
CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg
Adres
Stationstraat 45
6411 NK Heerlen
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Telefoonnummer
Website
CZ Zorgkantoor
Adres
Telefoonnummer
Website

088-7891650
www.ciz.nl
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
088-5557777
www.cz.nl/zorgkantoor/contact

Functionaris Gegevensbescherming
Voor vragen over de privacyverklaring of ons privacybeleid, of indien u een beroep wenst te doen
op één van uw wettelijke rechten.
Telefoonnummer
045-5741515
e-mail
p.wijnen@theprivacyfactory.nl
Relevante websites
www.zorginstituutnederland.nl: Zorginstituut Nederland bevordert de
kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de
verplichte zorgverzekeringen.
www.zorgkaartnederland.nl: Op deze website vindt u een overzicht van
de zorgverleners en zorgorganisaties in Nederland, alsmede reviews
over deze instanties.
www.regelhulp.nl: Hier vindt u informatie over de aanvraag van diverse
ondersteunende voorzieningen
www.kiesbeter.nl: Lees hier over gezondheid of ziekte, zoek zorgaanbieders en vergelijk ze. Hier vindt u de informatie die u helpt bij de keuzes in de zorg.
www.degeschillencommissiezorg.nl: Via deze site kunt u een klacht tegen een zorgaanbieder indienen als u niet tevreden mocht zijn over de
interne afhandeling van uw klacht.
www.kcoz.nl: Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden
genoemd. Deze klachten worden op deze website WZD-klachten genoemd. De KCOZ behandelt alleen WZD-klachten die betrekking hebben
op zorgorganisaties die de KCOZ met deze taak hebben belast.
www.zorgbelanglimburg.nl: Zorgbelang Limburg biedt onafhankelijke
cliëntondersteuning langdurige zorg
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Hoofdstuk 5: Begrippenlijst
Begrip
AVG
CAK

CIZ

Extramurale
zorg

Intramurale
zorg

Psychogeriatrie (PG)
Somatiek
VPT

Wlz

WZD

Zvw

Omschrijving
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Centraal Administratiekantoor
Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen
uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke
en begrijpelijke dienstverlening. Via het CAK krijgt u inzicht in en een overzicht van uw persoonlijke situatie. Hierdoor kunt u zelfstandig de juiste
keuzes maken.
Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op zorg vanuit
de Wet langdurige zorg.
Extramurale zorg is zorg die buiten zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en
verzorgingshuizen, wordt geleverd. U hoeft niet te verblijven in een instelling, waardoor u langer in uw eigen omgeving kan blijven en de wachtlijsten worden verkort.
Intramurale zorg is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een
ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten.
De psychogeriatrie houdt zich bezig met aandoeningen die gepaard gaan
met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd
(geriatrie)
lichamelijke klachten
Volledig Pakket Thuis: Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen
woning, maar betrekt u de zorg van een instelling bij u in de buurt. Het
voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestingskosten. Daar staat tegenover dat u een
lagere eigen bijdrage heeft dan bij verblijf.
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare
ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Wet Zorg en Dwang: Het uitgangspunt in de WZD is dat er geen onvrijwillige zorg plaatsvindt in de zorg voor ouderen en verstandelijk beperkten.
Ook gevaarlijke situaties en ernstig onbegrepen gedrag moeten met vrijwillige zorg worden opgelost. Er geldt een Nee, tenzij.
Zorgverzekeringswet
De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is
voor de Wlz. De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt
door de Zvw bepaald. De Zvw bepaalt dat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij
slecht schadeverloop.
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Derde druk
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