VERPLEEGHUISZORG

Waar u thuis bent

Inleiding
In deze brochure leest u hoe Zorggroep Drenthe de zorg aan verpleeghuis
geïndiceerde cliënten ziet en hoe wij hier invulling aan geven. Naast een
algemene visie op zorg in een verpleeghuis-setting, wordt een aantal
praktische punten uitgewerkt en wordt aangegeven hoe wij de zorg voor
de psychogeriatrische cliënten met een verpleeghuisindicatie hebben geregeld.
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Visie op verpleeghuiszorg
Klantgerichte service staat bij Zorggroep Drenthe
voorop. Dat betekent dat wij onze cliënten centraal
stellen en streven naar comfortabele leefomstandig
heden, sociale participatie, mentaal welbevinden en
een verzorgd lichaam. Hieronder een uitwerking van
dit standpunt.

Cliënten krijgen bij Zorggroep Drenthe, ook als ze een verpleeghuis
indicatie hebben, een eigen appartement van minimaal 25 m² inclusief
keukenblok en eigen badkamer met douche en toilet.
Bij groepsactiviteiten, gezamenlijk gebruik maken van de maaltijd en
naar behoefte, verblijft de cliënt in de huiskamer. De huiskamer is een
plaats waar mensen gezellig bij elkaar zijn en samen leuke activiteiten
doen.
De nadruk ligt op wonen en welzijn. Binnen het appartement houden
cliënten, zo mogelijk, zelf de regie. Medewerkers zijn hier te gast.
De zorgverlening is vraaggericht. Dit wil zeggen dat de behoeften en
wensen van cliënten centraal staan. Vraaggerichte zorg richt zich op
heel de mens, zijn omgeving, familie en vriendenkring. Het gehele
netwerk kan steun verwachten en zo ook betrokken worden/blijven bij
de zorg rondom de cliënt.
Bovenstaande visie heeft een groot aantal voordelen voor de cliënt,
zoals:
• de cliënt kan familie/visite in het eigen appartement ontvangen;
• de cliënt heeft zelf de regie;
• 	de cliënt hoeft het appartement en/of badkamer niet te delen met
een andere cliënt;
• 	de cliënt kan spullen uit eigen omgeving meebrengen naar het
verpleeghuis, waardoor de omgeving vertrouwd blijft;
• 	persoonlijke gesprekken/ privacy gevoelige onderzoeken kunnen in
een eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden.
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“Ik vind het
zo ﬁjn dat
we weer
samen zijn”

Dhr. Beenes:
“Mijn vriendin woont al enkele
jaren in het verpleeghuis, omdat
het wegens haar ziekte thuis niet
meer ging. Sinds kort woon ik in
het aanleungebied van Mozaiek. Zo
ben ik weer dicht bij haar en zijn we
elke dag weer samen. Dat
heeftzorg
me
brochure
Zorgmogelijkheden
- Brochure Zorg
een gelukkig
mens gemaakt.”
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Vormen van
verpleeghuiszorg
Vormen van verpleeghuiszorg die bij
Zorggroep Drenthe worden verleend zijn:
Somatische verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg die wordt verleend aan cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen, heet somatische
zorg. De cliënt wordt tijdens het verblijf in het verpleeghuis, waar nodig, ondersteund bij het uitvoeren van de
zelfverzorging en de dagelijkse activiteiten.

Psychogeriatrische (PG) verpleeghuiszorg
Een andere groep wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang,
zoals dementie. Dan is er psychogeriatrische zorg nodig.

Groepsgrootte

Zorg, behandeling en welzijn

De afdelingen met verpleeghuisgeindiceerde cliënten
bestaan uit maximaal 12 cliënten. Hiermee is de kwali
teit van de zorgverlening voor onze cliënten geborgd.

De verpleeghuiscliënt valt qua medische zorg onder de
specialist ouderengeneeskunde en niet meer onder de
huisarts.

Sfeer
De sfeer op de verpleeghuisafdeling is warm en
huiselijk. De huiskamers zijn vriendelijk en sfeervol
ingericht. Bij Zorggroep Drenthe is aandacht voor het
welzijn van de cliënten. Daar hoort een fijne dagbeste
ding bij. Voor de cliënten van het verpleeghuis bieden
wij zowel gezamenlijke activiteiten als individuele
activiteiten aan en kijken hierbij naar het individu en de
interesses van de client.
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Elke afdeling verpleeghuiszorg heeft een team van
vaste verzorgenden en huishoudelijk medewerkers die
de zorg en begeleiding bieden. Indien nodig zijn alle
verpleeghuisdisciplines in te schakelen. Er wordt
gezorgd voor een vaste dagstructuur en voor de
verdere gang van zaken in de groep.

		

Opname
en verblijf
Regie over het eigen leven
• 	We proberen er achter te komen wat de levens
gewoonten van de cliënt zijn en komen daar zoveel
mogelijk in tegemoet en luisteren goed naar wat de
cliënt wil.
• 	We leggen de nadruk op de dingen die de cliënt nog
wel kan.
• 	We gaan er vanuit dat de cliënt zelf weet wat goed
voor hem is en laten de cliënt zoveel mogelijk eigen
keuzes maken.
• 	We stimuleren de eigen activiteiten van de cliënt
(hoe klein ook) en de omgang met medecliënten
en medewerkers.

Inrichting appartementen
Het appartement wordt schoon opgeleverd en
standaard ingericht met de volgende meubels:
• 	hoog-laag bed;
• 	vloerbedekking;
• 	vitrage en overgordijnen;
• 	evt. kast ten behoeve van de verpleging;
• 	kledingkast.
Daarnaast zijn alle muren geschilderd.
Cliënten dragen zelf zorg voor de inrichting met eigen
meubilair. Voorwaarde is wel dat het appartement met
het meubilair voldoende ruimte biedt om verantwoor
de zorg te kunnen bieden. Dit gaat in overleg met de
teamleider.

Het appartement heeft verder
de volgende voorzieningen
• 	aansluiting op CAI;
• 	telefoonaansluiting;
• 	alarmering;
• 	keukenblok;
• 	badkamer met douche en toilet.

Volledig zorgpakket
Het woonzorgcentrum biedt in eigen huis diverse
gradaties van zorg tot en met volledige verpleeg
huiszorg. Cliënten hoeven, in principe, niet meer
te verhuizen naar een ander woonzorgcentrum of
instelling. Eventueel moeten cliënten, bij veranderde
indicatiestelling, wel intern verhuizen. Vanaf zorg
zwaartepakket (ZZP) 4, met de indicatie ‘behandeling’,
kan de verpleeghuiszorg in het woonzorgcentrum
gegeven worden.
De zorg is multidisciplinair ingericht. Dit betekent dat,
afhankelijk van de zorgvraag, verschillende disciplines
kunnen worden ingezet. Naast de specialist ouderen
geneeskunde, psycholoog en de verpleging/verzor
ging kunnen disciplines zoals, maatschappelijk werk,
ergotherapie, fysiotherapie en logopedie ingeschakeld
worden. Allen werken samen met de cliënt (zo nodig in
overleg met diens naasten) aan de uitvoering van het
zorgleefplan, zodat de cliënt de juiste zorg ontvangt.

Opname en verblijf - Brochure Verpleeghuiszorg
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Huisdieren
Zorggroep Drenthe hanteert het principe dat cliënten
een huisdier mogen houden op het appartement mits
de cliënt deze zelf verzorgt en dat het huisdier geen
overlast geeft voor andere cliënten/personeel, het huis
dier (aantoonbaar) gezond is en of er voldoende ruimte
is voor het huisdier.

De overige (para)medische diensten worden, naar
behoefte van de cliënt, op basis van de specialist
ouderengeneeskunde ingezet. Te denken valt aan een
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, etc. In sommige
gevallen kan de cliënt gebruik blijven maken van de
eigen fysiotherapeut of tandarts. Dit in overleg met de
specialist ouderengeneeskunde.

Waardevolle persoonlijke bezittingen

Bezoek

Wij adviseren u geen waardevolle persoonlijke bezittin
gen, sieraden of geld mee te nemen als u gaat wonen
in het verpleeghuis.

Bezoek is belangrijk voor elke cliënt. Familieleden,
vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Wij
kennen geen vaste bezoektijden. In verband met de
rust voor de overige cliënten verzoeken wij het bezoek
zo veel mogelijk de cliënt mee te nemen naar zijn/haar
appartement of elders in het gebouw (of buiten op het
terras bij mooi weer!) een plekje te zoeken.

Behandeldienst
Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst.
Deze bestaat uit:
• specialisten ouderengeneeskunde;
• physician assistant;
• psychologen;
• maatschappelijk werkers.
Voor de mondzorg werkt Zorggroep Drenthe samen
met verschillende tandartspraktijken. Deze tand
artspraktijken doen controles en, indien nodig, een
behandeling.
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Mee naar buiten
Als u degene die u bezoekt mee naar buiten wilt
nemen, bijvoorbeeld voor een wandeling of om ergens
een kopje koffie te gaan drinken, wordt u verzocht
hiervan duidelijk kennis te geven aan het verzorgend
personeel op de afdeling, zodat men weet dat de
cliënt uit huis is.

‘Bij de Buren’
‘Bij de Buren’ is er altijd wat te doen. Zo hebben we een
winkel, een kapsalon, een pedicure en een gezellig
restaurant waar u heerlijk kunt eten. We verhuren zalen
waar u - bijvoorbeeld - uw verjaardag kunt vieren of
even gezellig kunt biljarten. Ook voor de catering
kunt u bij ons terecht. Binnen de locaties wordt er van
alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops tot
film- en toneelavonden, muziek en fitness. Iedereen is
welkom en mag meedoen! U vindt het complete
‘Bij de Buren’ aanbod op www.bijdeburen.nl.
Familie is altijd van harte welkom om met de cliënt iets
te gaan drinken of een maaltijd te gebruiken in het
restaurant. De cliënt eet hier gratis. Dit geldt ook voor
de koffie en thee. Anderen betalen wel voor maaltijden,
koffie/thee en drankjes.

Mantelzorg
Als u ons wilt helpen bij de zorg van degene die u
bezoekt, of zelfs met die van een andere cliënt, dan
stellen wij u daartoe graag in staat. Het verzorgend
personeel stelt een dergelijk gebaar en de daarin
verbonden werkzaamheden zeer op prijs.
Als u vaste taken of delen daarvan, op u wilt nemen, wil
de verzorging hierover graag met u in gesprek om zo tot
goede en passende afspraken te komen. De werkzaam
heden die u kunt doen, of waaraan u kunt deelnemen,
kunnen van verzorgende aard zijn, maar kunnen ook op
het gebied van ontspanning liggen. Belangrijk is dat u
kunt bijdragen aan een gezellige en veilige sfeer in de
woningen voor alle cliënten, maar speciaal voor degene
die u bezoekt. U kent immers zijn of haar achtergron
den, interesses en hobby’s het best.

Wat neemt u mee
op de dag van opname
•
•
•
•
•
•

Kleding voor ongeveer 1 week
Kleine persoonlijke dingen zoals foto’s
Toiletartikelen
Geldig ID bewijs
Afspraken voor specialisten als dit aan de orde is
Ziektekostenverzekeringspas.

Wet BOPZ
(beschermde psychogeriatrische
verpleeghuiszorg)
Op onze beschermde verpleeghuisafdelingen kunnen mensen wonen die
vallen onder de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ). Alle afdelingen waar verpleeghuiszorg aan psychogeriatrische
cliënten wordt geboden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in het
kader van de uitvoering van de wet BOPZ.
Dit zijn de volgende criteria:
• 	cliënten voor wie het niet veilig is om door het hele
gebouw te lopen worden maatregelen getroffen zo
dat de toegang/ uitgang van de afdeling/woonzorg
centrum beperkt wordt voor betreffende persoon
(zie pag. 11: dwaaldetectie systeem);
• 	er is een specialist ouderengeneeskunde aangesteld
die de verantwoordelijkheid heeft voor protocollen
ter zake en andere kwaliteitsvoorwaarden voor de
uitvoering van de Wet BOPZ;
• toezicht wordt geregeld middels domotica;
• 	aan cliënten of diens vertegenwoordigers wordt bij
opname informatie verstrekt over patiëntenrechten
en het cliëntdossier;
• 	er is een klachtencommissie in de zin van de Wet
BOPZ geregeld: Zorggroep Drenthe heeft dit uitbe
steed aan een onafhankelijke partij, te weten: Audité
(www.auditezorg.nl);
• 	vrijheidsbeperkende maatregelen worden alleen in
uiterste nood toegepast;
• in de huiskamer is voldoende toezicht gerealiseerd;
• 	medewerkers krijgen jaarlijks klinische lessen aan
geboden met als onderwerp ‘Vrijheidsbeperkende
maatregelen’;
• 	het beleid rondom vrijheidsbeperkende maatrege
len is vastgelegd in protocollen die vallen onder het
kwaliteitssysteem van Zorggroep Drenthe.
Ondanks de mogelijkheden voor vrijheidsbeperkende
maatregelen is onze visie om dit zo minimaal mogelijk
toe te passen. Dit kan door middel van de benadering
(belevingsgerichte zorg) en het toepassen van domotica
(toepassing met elektronica). Bij opname wordt de vrij
heidsbeperking niet automatisch ingezet. Dit gebeurt
in overleg met de cliënt of diens (wettelijke) vertegen
woordiger.
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Huisregels in het kader van de
Wet BOPZ
Ons uitgangspunt is om iedere cliënt zo veel mogelijk
vrij te laten in hoe hij/zij woont en leeft, ook cliënten
met een psychogeriatrische aandoening, zoals demen
tie. Maatregelen die de vrijheid van een cliënt beperken
worden daarom altijd besproken met de cliënt en/
of wettelijk vertegenwoordiger en opgenomen in het
zorgleefplan.

Daarnaast zijn er ook een aantal algemene organisa
torische regels die voor álle cliënten gelden.
De beschermde verpleeghuisafdelingen moeten
voldoen aan de voorschriften van de Wet BOPZ.
Eén van de voorwaarden die de Wet BOPZ stelt is dat
deze regels (de wet noemt het ‘huisregels’) bij opname
schriftelijk bekend moeten worden gemaakt aan de
cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hieronder vindt u onze huisregels
op de BOPZ afdelingen
1.	Ten aanzien van het toezicht en toegang worden er
verschillende niveaus van vrijheidsbeperking toege
past; op het niveau van het woonzorgcentrum, de
afdeling en het appartement. In het zorgleefplan van
de cliënt wordt beschreven welk niveau van vrijheids
beperking voor hem/haar van toepassing is.
	In de Toezichtregeling psychogeriatrische afdelingen
Zorggroep Drenthe, staat beschreven hoe de toezicht
op de afdelingen is geregeld. Deze regeling kunt u
opvragen bij de teamleider.
2.	Wegens de wettelijke voorschriften met betrekking
tot roken is roken in het gebouw alleen toegestaan
op de eigen kamer van de cliënt. Op andere plaatsen
mag niet worden gerookt.
3.	Eigen meubilair kan worden meegenomen. Wel
moet er rekening mee worden gehouden dat er
voldoende ruimte in het appartement overblijft
om met tilapparatuur te werken.
4.	Bij de indeling van de kamer is het noodzakelijk dat
het bed wordt geplaatst onder het alarmsysteem.
5.	Scherpe voorwerpen zoals messen en scharen
worden bewaard in een afgesloten kast.
6.	In verband met valgevaar laten wij het niet toe om
vloerkleden of badmatten op de vloer te leggen.
7.	Chemische middelen zoals afwasmiddel en schoon
maakmiddelen worden bewaard in een afgesloten
kast in de centrale huiskamer.
8.	Is een cliënt erg gehecht aan zijn huisdier, dan is het
soms mogelijk het dier bij zich te houden. De verzor
ging dient door de cliënt zelf of door familie plaats
te vinden. Overleg op voorhand met contactverzor
gende of teamleider is noodzakelijk.

9.	Het is niet toegestaan om andere cliënten in beeld
te brengen op foto’s en filmopnames. Het maken
van foto’s, filmopnames en dergelijke is, in geval er
andere cliënten in beeld komen, alleen toegestaan
na toestemming van de wettelijk vertegenwoor
digers van de op de opnames in beeld gebrachte
cliënten. Het is natuurlijk wel toegestaan om het
eigen familielid in zijn/haar eigen appartement op de
foto/film te zetten.
10. Bij opname wordt er besproken of de cliënt de
medicatie in eigen beheer kan houden. Indien het
beheer van de medicatie door Zorggroep Drenthe
wordt overgenomen zal hiervoor een machtiging
getekend moeten worden.
11. Bij opname/evaluatie van zorg worden afspraken
gemaakt over (het bewaren van) de post.

Dwaaldetectie systeem
Binnen de beschermde afdelingen, waar Psychoge
riatrische cliënten wonen met een BOPZ indicatie,
wordt met een dwaaldetectie systeem gewerkt.
Dit systeem zorgt ervoor dat cliënten niet door het
huis kunnen gaan dwalen.

Verlof
Cliënten die met artikel 60 (vrijwillig of gedwongen
opname), IBS (inbewaringstelling) of RM (rechterlijke
machtiging) in het verpleeghuis wonen, moeten
toestemming van de specialist ouderengeneeskundige
vragen om het verpleeghuis te verlaten. Deze maakt
een inschatting betreffende wenselijkheid en haalbaar
heid. Verlof van meer dan 60 uur is slechts twee keer
per jaar mogelijk, voor maximaal twee weken. Kortdu
rend verlof, zoals weekend- en avondverlof, kan vaker
worden toegekend. Verlof langer dan 60 uur moet
gemeld worden aan de Inspectie voor Volksgezondheid.
Verzoeken kunnen door de familie via de verzorging
worden ingediend bij de specialist ouderengenees
kundige.

Wet BOPZ - Brochure Verpleeghuiszorg
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Ethische zaken
Reanimeren
Zorggroep Drenthe heeft voor cliënten die wonen op
een verpleeghuisafdeling een ‘nee – tenzij’ beleid als
het gaat om reanimatie. Dit houdt in dat deze cliënten
in principe niet gereanimeerd worden tenzij zij of hun
wettelijk vertegenwoordiger anders hebben aange
geven.

matieverklaring, euthanasieverklaring, levenswens
verklaring of niet-behandelverklaring. Ook kunnen er
specifieke wensen zijn ten aanzien van pijnbestrijding,
eten en drinken of het toepassen van kalmerende
medicatie/slaapmedicatie. Indien dit niet is vastgelegd
kan het besproken worden met de specialist ouderen
geneeskunde.

De specialist ouderengeneeskunde zal na de opname
met deze cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger
bespreken wat de wens van de cliënt is aangaande
reanimatie. Het besluit wordt schriftelijk vastgelegd en
opgenomen in het medisch dossier en in het zorg
dossier.

Om goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat
de medewerkers op de hoogte zijn van de opvattin
gen en wensen ten aanzien van de laatste levensfase.
Daarom worden deze opgenomen in het cliëntendos
sier. De wensen en een eventuele wilsverklaring worden
besproken met de specialist ouderengeneeskunde.

Euthanasie
Euthanasie is altijd een medische aangelegenheid.
Alleen een arts mag volgens de wet euthanasie
uitvoeren. Daarom zal dit, wanneer dit aan de orde
is, met de specialist ouderengeneeskunde besproken
moeten worden.

De laatste levensfase
Veel mensen hebben in de loop van hun leven een
mening gevormd over vragen rond leven en dood.
Zij hebben een persoonlijke en/of levensbeschouwelijke
opvatting over kwaliteit van leven en hoe om te gaan
met de beperkingen van het ouder worden of de
gevolgen van ziekte. Deze opvattingen kunnen zijn
vastgelegd in een wilsverklaring, zoals een niet-reani
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In ons woonzorgcentrum is de zorg in de laatste levens
fase gericht op het geven van ondersteuning bij het
behouden van de kwaliteit van leven en het verzachten
van de gevolgen van ziekte (palliatieve zorg).
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
• 	u hebt de vrijheid om uw leven en ook de laatste
levensfase naar eigen inzicht in te richten, in samen
hang met uw levensovertuiging;
• 	de wensen van de cliënt zijn leidraad in de
zorgverlening;
• 	indien u, als cliënt, wensen heeft vastgelegd in een
wilsverklaring worden deze gerespecteerd door de
medewerkers;
• 	in nauwe afstemming met de specialist ouderen
geneeskunde en andere betrokken hulpverleners
wordt zorg verleend, die voldoet aan uw wensen
voor een goede kwaliteit van leven.

Rechtspositie tijdens het
verblijf in het verpleeghuis
In het kader van de Wet BOPZ is het verpleeghuis verplicht om bij
diverse zaken aangaande de behandeling van een cliënt in overleg
te gaan met de cliënt (als hij/zij wilsbekwaam kan worden geacht) of
met de vertegenwoordiger van de cliënt (als de cliënt wilsonbekwaam
moet worden geacht). In het laatste geval verzoeken wij de familie
aan te geven wie van de familie optreedt als vertegenwoordiger. Die
informatieverstrekking aan de overige familieleden is een taak van
deze vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger wordt betrokken bij
besluiten aangaande de behandeling en verzorging.

Vertegenwoordiging
Met beperking tot vertegenwoordiging kunnen drie categorieën
worden onderscheiden:
1. de niet-benoemde vertegenwoordiger;
2. de persoonlijk gemachtigde;
3. de door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger;
De verschillende categorieën worden uitgelegd in de folder wettelijk vertegenwoordiger.
Rechtspositie en Vertegenwoordiging - Brochure Verpleeghuiszorg
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Goed om te weten
Eigen bijdrage
Heeft u van het CiZ een indicatie ‘Verblijf’ voor ver
pleeghuiszorg en komt u wonen in één van onze
verpleeghuizen dan betaalt u vanuit de Wet langdurige
zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u betaalt
hangt o.a. af van uw (verzamel)inkomen. Dit wordt ge
regeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.
Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.
hetcak.nl waar u uw eigen bijdrage zelf kunt berekenen
of bel naar (0800) - 0087.
Zijn er nog meer kosten in het verpleeghuis?
Voor bepaalde activiteiten die in het verpleeghuis
georganiseerd worden, kan een eigen bijdrage
gevraagd worden. Ook extra gevraagde dienstver
lening, zoals meer uren zorgverlening die niet uit de
Wlz bekostigd wordt, komt voor eigen rekening.

Verzekeringen
Ziektekostenverzekering
U bent wettelijk verplicht een eigen basis ziektekosten
verzekering aan te houden. De keuze voor een basis
en eventueel een aanvullende ziektekostenverzekering
hangt af van de kosten voor bijvoorbeeld protheses,
brillen, hoorapparaten en dergelijk. Dit is bij iedere
zorgverzekeraar verschillend. U moet dus zelf bij de
zorgverzekeraar uitzoeken of en zo ja welk aanvullend
pakket nog nodig is.
WA- en inboedelverzekering
Zorggroep Drenthe heeft voor cliënten die in een ver
zorgingshuis of verpleeghuis verblijven een collectieve
verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en
inboedel geregeld. U betaalt hiervoor een kleine eigen
bijdrage.
Mocht u er voor kiezen om zelf een WA- of inboedel
verzekering af te sluiten, dan kunt u dit kenbaar maken
bij het intakegesprek.

Identiteitsbewijs
Het is wettelijk verplicht om een geldig identiteitsbewijs
te hebben, ook voor cliënten van een verpleeghuis/
verzorgingshuis. Ook als zij bedlegerig zijn en helemaal
niet meer buiten komen. De familie is verantwoordelijk
voor het verlengen van het identiteitsbewijs. Als iemand
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door een lichamelijke of geestelijke beperking geen
handtekening (meer) kan zetten, tekent de ambtenaar
dat aan op het identiteitsbewijs.

Overschrijving naar andere gemeente
U bent zelf verantwoordelijk voor de overschrijving naar
een andere gemeente. Heeft de gemeente vragen dan
kunnen zij altijd (telefonisch) contact opnemen met
ons, zodat wij kunnen bevestigen dat u inderdaad bij
ons woonachtig bent.

Wassen van kleding
De kosten van wassen en stomen van kleding, onder en
bovenkleding, zijn voor eigen rekening. Als de was door
Zorggroep Drenthe wordt gewassen dient de kleding
te worden gelabeld. Dit betekent dat er een naam of
kamernummer in de kleding wordt aangebracht door
ons. De kosten hiervoor kunt u vinden in de prijslijst.

Afspraken met specialisten
Heeft u nog afspraken staan met specialisten vanaf
het moment dat u wordt opgenomen op de verpleeg
huisafdeling? Meld dit dan aan de verzorgende op de
afdeling, zodat zij dit in de agenda kunnen noteren.

Meer informatie
Heeft u vragen over wat Zorggroep
Drenthe voor u kan doen of wilt u
een afspraak maken? Neemt u
dan contact met ons op:
Telefoon
(0592) 33 12 32
E-mail
cliëntadvisering@zorggroepdrenthe.nl
Website
www.zorggroepdrenthe.nl

Industrieweg 15 9402 NP Assen T. (0592) 33 12 32
E. info@zorggroepdrenthe.nl www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

