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Wij heten u van harte welkom in 
verpleeghuis Heemswijk en hopen dat 
u zich snel thuis voelt in uw nieuwe 
omgeving. We zullen ons best doen om u 
hierbij te helpen.  

Verhuizen naar een verpleeghuis is voor u 
een ingrijpende gebeurtenis, daar zijn wij 
ons van bewust. Het betekent vaak een 
grote verandering, met daarbij ongetwijfeld 
de nodige vragen en verwachtingen. 
En na de verhuizing komt er een grote 
hoeveelheid informatie op u af en zult u 
met verschillende medewerkers van ons 
verpleeghuis kennismaken. 

Om u bij dit alles te helpen hebben wij 
deze cliëntbrochure voor u samengesteld. 
We proberen zo volledig mogelijk te zijn 
in deze brochure. Mocht u echter nog 
vragen hebben of meer informatie willen, 
dan kunt u dit altijd vragen aan uw Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende. 

Op de dag van de verhuizing of opname 
heeft u een gesprek met uw Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Zij 
is uw vaste aanspreekpunt. Ook kunt u bij 
de teammanager terecht. De dagelijkse 
leiding over alle leidinggevenden en 
hun medewerkers ligt bij de manager 
gespecialiseerde zorg psychogeriatrie. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u zich 
uiteraard wenden tot een van onze 
medewerkers.

Wij wensen u een prettige tijd in Heemswijk.

Welkom!
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De organisatie 
ViVa! Zorggroep
Heemswijk is één van de vestigingen van 
ViVa! Zorggroep.
ViVa! Zorggroep is een zorgorganisatie 
die een breed scala aan zorgdiensten 
aanbiedt voor alle leeftijden: van hulp 
bij het huishouden thuis tot zorg in een 
verpleeghuis. Daarnaast wil ViVa! Zorggroep 
haar diensten en zorg zodanig organiseren 
dat de cliënten de diensten en zorg in hun 
eigen woonomgeving kunnen ontvangen. 
Mensen blijven daardoor zo veel mogelijk in 
hun eigen omgeving, met familie, vrienden, 
kennissen. Mede daarom komen er steeds 
meer wijkcentra waarin zorg, welzijn, 
informatie en activiteiten gebundeld zijn. 
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Verpleeghuis Heemswijk ligt 2 kilometer van 
het winkelcentrum in Heemskerk. 
De bushalte is vóór de hoofdingang en het 
dichtstbijzijnde NS-station is Beverwijk. 
Verpleeghuis Heemswijk is een 
psychogeriatrisch verpleeghuis. 
Dit betekent dat er bij alle cliënten sprake 
is van dementie, al dan niet in combinatie 
met het Korsakov-syndroom, psychiatrische 
stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel 
of een verstandelijke handicap. Het is een 
mooi verbouwd complex aan de rand van 
Heemskerk. In Heemswijk is tevens een 
kinderdagverblijf gevestigd, dat plaats biedt 
aan 30 kinderen tussen 0 en 4 jaar. 
In het gebouw bevinden zich, behalve 
de verpleegafdelingen, ook een 
centrale hal met een receptie en een 
zitje, een restaurant, een grote zaal 
voor bijeenkomsten en theater, een 
bezinningsruimte, een kapsalon en een 
winkeltje.
Tevens zijn er behandelruimtes voor 
fysiotherapie en ergotherapie, een 
activiteitenruimte en een snoezelruimte.

Indeling kamer
Heemswijk biedt huisvesting aan 144 
cliënten. De meeste cliënten kunnen we 
helaas geen eenpersoonskamer bieden, 
maar gelukkig beschikt Heemswijk 
over veel ruime tweepersoonskamers. 
De eenpersoonskamers zijn beperkt 
beschikbaar. De kamers zijn voorzien 
van een elektrisch hoog/laag bed dat u 
zelf kunt bedienen. Naast het bed staat 
een nachtkastje. Verder staat er een 
garderobekast die afgesloten kan worden. 
In overleg met de afdeling bieden wij u ook 
de mogelijkheid iets van uw eigen meubilair 
mee te nemen zodat u zich sneller thuis kunt 
voelen. Op elke afdeling bevinden zich twee 
huiskamers.

Huisdieren
Het is niet mogelijk dat cliënten hun eigen 
huisdier meenemen naar Heemswijk. 
Wel zijn op verschillende afdelingen 
vogeltjes, vissen en/of een poes aanwezig.  
Bezoekers mogen hun huisdieren 
meenemen, mits aangelijnd.

Sleutel
Als uw familie vanuit de afdeling gebruik 
wil maken van het trappenhuis, dan kunnen 
zij bij de receptie, tegen betaling van een 
borgsom, een steeksleutel krijgen.

Telefoon 
Indien u bereikbaar wilt zijn of gebruik wilt 
maken van een telefoon kunt u uw eigen 
mobiele telefoon gebruiken maar u kunt 
ook gebruik maken van de telefoon van de 
verpleging.

Televisie en/of radio
Hoewel er in de praktijk weinig gebruik 
van gemaakt wordt, bestaat de technische 
mogelijkheid om een televisie en/of 
radio op uw kamer te plaatsen. Over de 
mogelijkheden en voorwaarden kunt u 
contact opnemen met de teammanager van 
de afdeling.

Parkeren/fietsenstalling
Uw bezoek kan op het terrein van 
Heemswijk parkeren. Heemswijk beschikt 
over een algemene invalidenparkeerplaats. 
Vlak voor de hoofdingang zijn twee 
overdekte fietsenstallingen. Een hiervan 
is afgesloten en alleen met een sleutel te 
openen. Een sleutel is tegen betaling van 
een borgsom verkrijgbaar bij de receptie. 
Onze medewerkers maken ook gebruik van 
deze stallingen.

Wonen in Heemswijk
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Op de dag van opname maakt u nader kennis 
met de afdeling waar u zult verblijven. U krijgt 
dan informatie over de dagelijkse gang van 
zaken op de afdeling. De dag van opname vindt 
altijd plaats op een werkdag. Dit is om u goede 
zorg en opvang te kunnen bieden.

Eigen bijdrage
Om in aanmerking te komen voor 
verpleeghuiszorg heeft u een indicatie gekregen 
via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
U bent geïndiceerd voor een aantal 
zorgbehoeftes (zorgfuncties) welke worden 
vergoed via de AWBZ. Wel bent u wettelijk 
verplicht mee te betalen aan de kosten van de 
zorg. 
De hoogte van uw wettelijke eigen bijdrage 
is afhankelijk van uw inkomen en wordt 
vastgesteld door het zorgkantoor. In de 
brochure ‘Uw eigen bijdrage bij verblijf in een 
AWBZ-instelling’ kunt u onder andere lezen 
hoe de eigen bijdrage wordt berekend. Als u 
daarna nog vragen heeft dan kunt u met het 
zorgkantoor bellen. 

Administratieve zaken bij opname
Bij uw officiële inschrijving krijgt u een 
formulier. In dit formulier worden de volgende 
onderwerpen behandeld:
•	 eerste	contactpersoon	
•	 financiële	contactpersoon
•	 	burgerservicenummer	(voorheen	sofi-

nummer)
•	 nummer	van	uw	zorgverzekering
•	 	kopie	van	uw	geldige	legitimatiebewijs	

(paspoort of identiteitskaart)
•	 de	wasvoorziening
•	 afsluiten	WA-verzekering	

Zorgverzekering
Het is belangrijk dat u tijdens uw verblijf in het 
verpleeghuis uw basiszorgverzekering aanhoudt 
zodat u verzekerd blijft voor mogelijke 
specialistische hulp en ziekenhuisopname.

In- en uitschrijven gemeente
In het kader van de GBA (Gemeentelijke Basis 
Administratie) is men verplicht bij blijvende 
opname zich over te laten schrijven naar of 
binnen de gemeente Heemskerk op het 
adres van het verpleeghuis. Wel is er nog de 
mogelijkheid om een ander adres te gebruiken 
als briefadres. U ontvangt van ViVa! Zorggroep 
informatie hierover.

Aansprakelijkheids-, brand- en inboedel 
verzekeringen
U neemt automatisch deel aan de collectieve 
verzekeringen van ViVa! Zorggroep. 
Er zal aan u gevraagd worden of u het eigen 
risico van de WA-verzekering wilt afkopen.

TNT-verhuisformulier
Met behulp van het TNT-verhuisformulier kunt 
u uw adreswijziging doorgeven aan TNT en 
andere (overheid)instanties. Dit formulier kunt u 
opsturen naar TNT. 

Waardevolle spullen
Bij opname wordt u gevraagd of u waardevolle 
spullen meegenomen heeft. Zo ja, dan 
verzoeken wij uw familie deze weer mee terug 
te nemen. Als de familie hieraan geen gehoor 
geeft, dan is de verzorging niet verantwoordelijk 
en kan niet aansprakelijk worden gesteld als 
deze kwijtraken. 
Als u in het bezit bent van een bril, een gebit 
en/of een gehoorapparaat dan adviseren wij u 
deze vóór opname al te laten merken.

Tegemoetkoming in kosten
In overleg met de cliëntenraad is besloten om 
voor de toenemende materiële kosten, die niet 
of slechts gedeeltelijk door de overheid in het 
budget van de instellingen worden vergoed, 
een tegemoetkoming in de volgende kosten te 
vragen. 

De dag van opname 
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De regeling bestaat uit een eigen bijdrage en is 
gespecificeerd als volgt:
- Waskosten boven- en onderkleding
- Afkoop eigen risico WA-verzekering

Voor cliënten die hebben aangegeven dat zij 
geheel of gedeeltelijk zelf zorgen voor de was 
zal de eigen bijdrage worden aangepast.
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Zorgvisie
In het algemeen gaan wij er in onze 
zorgvisie van uit dat wat u zelf kunt 
doen ook door u gedaan wordt, net als 
voordat u hier kwam wonen, eventueel 
met behulp van mantelzorg met als doel 
om uw zelfstandigheid zolang mogelijk in 
stand te houden. Uiteraard verlenen onze 
medewerkers u assistentie daar waar nodig 
is. Zie ook bij belevingsgericht werken over 
onze zorgvisie.

Belevingsgericht werken
ViVa! Zorggroep heeft gekozen voor 
belevingsgericht werken. Medewerkers 
die belevingsgericht werken, proberen 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij die 
beleving, de gevoelens en ervaringen van 
de betreffende persoon. Ze zoeken met 
iedere cliënt naar zijn of haar mogelijkheden 
om het eigen leven in de nieuwe situatie 
vorm te geven. Belevingsgericht werken 
houdt een persoonlijke benadering van de 
cliënt in, waarbij zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met individuele wensen 
en behoeften. Wanneer deze wensen niet 
uitvoerbaar zijn, zullen medewerkers in 
overleg met de cliënt naar een andere 
oplossing zoeken. 

Bij belevingsgericht werken staat de cliënt 
centraal en wordt grote waarde gehecht aan 
zijn of haar zelfstandigheid, zelfredzaamheid 
en gevoel van veiligheid. Hiermee hopen 
we te bereiken dat de cliënt zich sneller 
op zijn of haar gemak zal voelen in de 
nieuwe woonomgeving en zich begrepen en 
gerespecteerd voelt. Daarbij snijdt het mes 
aan twee kanten, want ook de medewerkers 
zullen daardoor meer plezier in hun werk 
hebben.

Als hulpmiddel bij het belevingsgericht 
werken, maken verzorgenden gebruik van 
formulieren waarop wordt aangegeven 
hoe de cliënt zijn of haar nieuwe omgeving 

ervaart, of de cliënt voldoende is 
geïnformeerd, welke belangrijke ervaringen 
uit het verleden de cliënt gevormd 
hebben, enzovoort. Het zijn observaties 
van de verzorgenden zelf en het zijn zaken 
die de cliënt en/of de familie aan de 
verzorgenden hebben verteld. Hierdoor 
kunnen medewerkers beter inspelen op de 
specifieke behoeften en worden wensen 
van de cliënt mogelijk beter begrepen. Het 
gaat immers niet alleen om de zorg die de 
cliënt nodig heeft, maar ook om de unieke 
persoon die deze cliënt is. Door uitgebreid 
kennis te maken met de cliënt, kunnen 
verzorgenden de voorwaarden creëren om 
deze unieke persoon te blijven, ondanks 
de afhankelijke positie waarin de cliënt zich 
bevindt. 

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
(EVV), is het eerste aanspreekpunt voor 
de cliënt. Met de cliënt wordt bedoeld: 
de cliënt en/of familie of zijn/haar 
contactpersoon. Zij kunnen bij deze 
medewerker terecht met vragen over de 
zorgverlening. 
De EVV zal, als er geen pasklaar antwoord  
gegeven kan worden, verwijzen naar 
iemand die de cliënt verder kan helpen. 
De EVV zorgt ervoor dat er afspraken 
worden gemaakt met de cliënt over de 
zorgverlening en houdt in de gaten dat deze 
afspraken nagekomen worden. 
Regelmatig bespreekt de EVV de 
zorgverlening met de cliënt. De cliënt 
kan dan aangeven tevreden te zijn of nog 
wensen te hebben. De EVV neemt de 
opmerkingen van de cliënt mee naar de 
bespreking van het zorg(behandel)plan 
en/of multidisciplinair overleg. Na afloop 
van de bespreking neemt de EVV met de 
cliënt door wat er over hem of haar gezegd 
en genoteerd is en wat er gebeurt met de 
wensen die hij of zij heeft doorgegeven. 
In het multidisciplinair overleg wordt 

Verzorging
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de zorg en het beleid geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. De behandelend 
verpleeghuisarts is eindverantwoordelijk 
voor de inhoud van het zorgbehandelplan.

Kortom, de Eerst Verantwoordelijke 
Verzorgende (EVV) is de spin in het web als 
het gaat om belevingsgericht werken. 

Cliëntdossier
Iedere cliënt heeft een eigen cliëntdossier. 
In het cliëntdossier is onder andere het 
zorgplan opgenomen en de voortgang-
rapportages van de verschillende disciplines, 
die betrokken zijn bij de zorg die aan u 
wordt geleverd. Het cliëntdossier is van u 
en u en/of uw 1e contactpersoon kunnen 
zelf bepalen wanneer u dit wilt inzien.  
Het cliëntdossier geeft ons de kans 
verschillende vormen van zorg goed op 
elkaar af te stemmen zodat wij, net als u, 
kunnen zien wie wat op welk moment doet 
en wat afspraken hierin zijn. 
De teammanager is de eindverant-
woordelijke voor de inhoud van het 
cliëntdossier. Indien u niet in staat bent 
uw wil met betrekking tot de verzorging 
te bepalen, vindt overleg plaats met uw 
echtgeno(o)t(e), wettelijk vertegenwoordiger 
of naaste familie.
 
Zorgteam
Op de afdeling ziet u veel nieuwe gezichten. 
In Heemswijk zijn een aantal zorgteams 
werkzaam. De zorgteams vormen op 
de afdeling een onderdeel van het 
multidisciplinaire team, waar de arts en 
paramedici deel van uitmaken.

Verder bestaat het afdelingsteam uit 
verschillende functies, te weten:

•	 Activiteitenbegeleiding
 Activiteitenbegeleiders zijn verschillende 

dagen in de week aanwezig, geven u 
individuele aandacht en organiseren 
gezamenlijke activiteiten op de afdeling.

•	 Huishoudelijke	dienst
 Er zijn huishoudelijk medewerkers die aan 

de afdeling gebonden zijn, zodat u veelal 
dezelfde gezichten ziet.

•	 Verzorgenden
 De verzorgenden verrichten werkzaam-

heden die gericht zijn op de dagelijkse 
verzorging.

•	 Voedingsassistenten
 De voedingsassistenten zorgen naast 

de maaltijden ook voor koffie, thee en 
sapjes. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de wensen van de cliënt en het 
eventuele dieet.

•	 Teammanager
 De teammanager geeft leiding aan de 

medewerkers op de afdeling. U kunt te 
allen tijde bij de teammanager terecht.
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De dagindeling wordt in overleg met u 
bepaald. Alleen de tijden ten aanzien van 
maaltijden, koffie- en theerondes, liggen 
min of meer vast.

Activiteiten
In Heemswijk vinden activiteiten plaats op de 
afdelingen en binnen het verenigingsleven. 
Er is een korte winterstop van Kerst tot en 
met Nieuwjaarsdag. Deelname is gratis. 

In de verenigingsfolder die u bij 
opname krijgt, staat een overzicht van 
alle verenigingen en clubs die hier zijn. 
Dit overzicht wordt jaarlijks bijgesteld, 
overeenkomstig de vraag van cliënten.
De activiteitenbegeleider van de afdeling 
kan u informeren over de inhoud van 
en de aanmeldingsprocedure voor de 
verenigingen en clubs.

Er zijn ook activiteiten samen met het 
kinderdagverblijf, waarbij de cliënten 
genieten van spelende en/of zingende 
kinderen. 

Ook bestaat de mogelijkheid om boeken, 
videobanden en DVD’s  te lenen of 
spelletjes uit de spel-o-theek ‘Leentjebuur’.

Eenmaal per maand is er een evenement op 
zaterdagmiddag in de grote zaal, waar dan 
een artiest, een koor of een orkest op het 
toneel staat.

Bezoek
Bezoek is uiteraard van harte welkom. 
Er zijn geen vaste bezoektijden maar wel 
wordt gevraagd rekening te houden met de 
rust- en etenstijden. 

Indien uw bezoek graag wil mee-eten 
dan is dit, tegen betaling, mogelijk. Bij de 
voedingsassistente dient u dan een extra 
warme of broodmaaltijd aan te vragen. 

Er wordt gezamenlijk gegeten op de 
afdeling. De warme maaltijd wordt 
geserveerd in schalen en men kan kiezen 
uit twee soorten groenten en twee soorten 
vlees. Regelmatig gaat een groep cliënten 
‘uit eten’ in ons restaurant.

Dagindeling
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Apotheek
Heemswijk is aangesloten bij apotheek 
Farmadam die dagelijks medicijnen bezorgt. 
De verzorging regelt de bestelling en 
verstrekt u de medicijnen.

Dagbehandeling
Naast de verpleegafdelingen beschikt 
Heemswijk over een psychogeriatrische 
dagbehandeling. De bezoekers van de 
dagbehandeling worden dagelijks of enkele 
dagen per week thuis opgehaald om in 
het verpleeghuis verzorgd en behandeld 
te worden. Aan het eind van de middag 
gaan zij weer naar huis. Aanvullende 
en meer specifieke informatie over de 
dagbehandeling is apart opvraagbaar.

Diëtiste
Wanneer u een dieet volgt of als de 
verpleeg huisarts u een dieet of aangepaste 
voeding adviseert, dan bespreekt u dit met 
de diëtist(e).

Ergotherapie
De ergotherapie onderzoekt en traint die 
belemmeringen die u ondervindt bij het 
zelfstandig uitvoeren van allerlei dagelijkse 
activiteiten zoals wassen, aankleden, 
eten, zich verplaatsen. Zonodig gaat de 
ergotherapeut deze activiteiten met u 
oefenen. In het verpleeghuis wordt de 
ergotherapeut betrokken bij het adviseren 
over (rol-)stoelen en (rol-)stoelaanpassingen, 
handspalken, tilhulpmiddelen en andere 
aanpassingen op de woonafdelingen.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut werkt nauw samen met 
de verzorging en de verpleeghuisarts en is 
aanwezig bij het multidisciplinair overleg 
waarin de zorgbehandelplannen worden 
opgesteld. Fysiotherapie is bedoeld voor 
mensen met houdingsklachten of klachten 
bij het maken van bewegingen. De klachten 
kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen 

van werkzaamheden, door ongelukken, 
spanning, ziekte of als gevolg van het 
ouder worden. De fysiotherapeut werkt 
samen met u aan het voorkomen, opheffen, 
verminderen van of leren omgaan met 
uw lichamelijke klachten en beperkingen. 
Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
oefentherapie, looptraining of fietsen. 
Individueel of in groepsverband. 

Geestelijke verzorging
Bijna altijd grijpt een opname in een 
verpleeghuis diep in het gevoelsleven 
van zowel de cliënt als van de mensen 
in de directe omgeving. De geestelijke 
verzorging kan u helpen bij tal van vragen 
die zich daarbij voordoen. Ook vragen van 
levensbeschouwelijke aard, vragen waarmee 
u misschien het verpleeghuis binnenkwam 
en vragen of problemen die zich gaan 
voordoen, kunnen met het pastorale team 
besproken worden. 

Laborante
Wanneer er bij u bloed moet worden 
geprikt, komt er een laborante bij u langs.

Logopedie
De logopedist verleent hulp bij verstoring 
van de communicatie als het problemen 
betreft op het gebied van adem, stem, 
spraak, taal en gehoor. Daarnaast kan 
hulp geboden worden bij eet- en drink-
problemen. De logopedist onderzoekt en 
behandelt de stoornis en geeft voorlichting 
en adviezen aan familie en verzorging. 
In samenwerking met andere disciplines 
en met de cliënt en de familie, wordt 
ook gezocht naar hulpmiddelen die de 
communicatie kunnen verbeteren.

Maatschappelijk werk
Opname in een verpleeghuis kan bij de 
cliënt en diens familie / mantelzorgers 
voor een verstoring van het (gezins)
evenwicht zorgen. Vaak wordt een gevoel 

Overige diensten en producten
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van verlies ervaren. Het maatschappelijk 
werk kan ingeschakeld worden om 
familie / mantelzorgers te begeleiden bij 
psychosociale problemen, die samenhangen 
met de opname in het verpleeghuis. 
Daarnaast biedt maatschappelijk werk 
ondersteuning bij praktische zaken die 
samenhangen met de opname. 
Te denken valt aan informatie over de 
AWBZ, mentorschap en onderbewindstelling.
Bij overplaatsing naar een ander verpleeg-
huis biedt het maatschappelijk werk ook 
ondersteuning en kan informatie bieden 
over verpleeg -en verzorgingshuizen binnen 
en buiten de regio.

Pedicure
Aan het verpleeghuis is een pedicure 
verbonden, die in ieder geval op medische 
indicatie ingeschakeld kan worden. 

Psycholoog
De psycholoog is een deskundige op het 
gebied van menselijk gedrag. Hij of zij kan 
door middel van onderzoek vaststellen 
welke gevolgen een hersenbeschadiging 
(bijvoorbeeld na een CVA) of hersen-
aandoening (bijvoorbeeld dementie) heeft 
voor het dagelijks leven. Of andersom: 
wanneer iemand moeite heeft met bepaalde 
dingen in het dagelijks leven, zal de 
psycholoog nagaan of dit verklaarbaar is 
uit een beschadiging of aandoening in de 
hersenen. Zo’n onderzoek bestaat uit een 
gesprek, verschillende tests of vragenlijsten. 
Naast het doen van onderzoek speelt de 
psycholoog ook een rol bij het geven van 
advies en informatie omtrent de aard van 
eventueel gestoorde functies en hoe het 
beste met de beperkingen kan worden 
omgegaan. Deze verdere begeleiding 
kan bestaan uit velerlei activiteiten, zoals 
het leren accepteren van de beperkingen 
of geheugentraining of ondersteunende 
gesprekken. Naast de patiënt kan ook 
de familie en het zorgteam worden 

geïnformeerd en begeleid in het proces van 
aanpassing na hersenletsel.

Tandarts
De tandarts houdt eenmaal in de veertien 
dagen op vrijdagmiddag spreekuur in 
Meerstate. Via de verpleging kunt u een 
afspraak maken.

Specialist Ouderengeneeskunde
Bij opname in het verpleeghuis wordt 
de medische zorg door de Specialist 
Ouderengeneeskunde overgenomen van 
uw huisarts. 
De Specialist Ouderengeneeskunde is 
gespecialiseerd in de complexe zorg-
problematiek welke speelt bij ouderen met 
een geestelijke achteruitgang. Naast de 
medische zorg is er veel aandacht voor de 
kwaliteit van leven.In nauw overleg met de 
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) 
en de familie wordt de zorg vormgegeven. 
De rol van de familie is hierin erg belangrijk 
omdat zij u toch het beste kennen en ons 
kunnen informeren over uw specifieke 
behoeften.
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Administratie
De centrale cliëntenadministratie is op het 
hoofdkantoor in Velsen-Noord. Heeft u 
vragen over vergoedingen en betalingen dan 
kunt u hiermee contact opnemen. 
Het telefoonnummer is 088 9958000.

Begeleiding en vervoer
De begeleiding en vervoer van en naar 
het ziekenhuis is een taak van de familie of 
kennissen. Indien dit niet haalbaar is kunt u 
contact opnemen met de EVV.

Bibliotheek
Er is een mogelijkheid om boeken te lenen. 
De activiteitenbegeleiding kan u hierbij 
helpen.

Chipautomaat / Prepaidkaart
In de hal naast de brievenbus is een 
oplaadstation om uw chipknip op te laden. 

Duofiets
Voor de cliënten van Heemswijk zijn twee 
duofietsen beschikbaar. Dit zijn fietsen 
waarbij de plaatsen naast elkaar geplaatst 
zijn. Op deze manier kunt u zich gemakkelijk 
laten fietsen door uw familie, de verzorging 
of een vrijwilliger. De sleutel van deze fietsen, 
haalt u op bij de receptie. 

Iets te vieren? 
Wanneer u een aparte ruimte (de familie-
kamer) wilt gebruiken om bijvoorbeeld uw 
verjaardag te vieren, kunt u deze reserveren 
bij de receptie. U kunt daar ook uw 
consumpties bestellen, uiteraard voor eigen 
rekening. Het is niet de bedoeling dat u uw 
eigen consumpties meebrengt.

Reserveringen en verstrekkingen zoals koffie, 
thee, drankjes, koekjes, gebak en diverse 
hapjes, graag wel drie werkdagen van 
tevoren doorgeven aan de receptie.

Informatiemagazine, website
Het informatiemagazine, de Vuurtoren, 
verschijnt 5x per jaar en is de huiskrant voor 
cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Heeft 
u kopij, deponeer deze in het postvakje 
activiteitenbegeleiding bij de receptie. 

Verder wijzen wij u erop dat ViVa! Zorggroep 
een eigen website heeft. Hier wordt 
informatie gegeven over de diverse locaties, 
de zorg en diensten, etc. Het adres van de 
website is www.vivazorggroep.nl 

Kapsalon / Beautysalon
Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur is de kapsalon open. Op 
woensdag is de beautysalon open van 9.15 - 
11.45 uur en van 15.30 - 17.00 uur. De kap-/
beautysalon bevindt zich op de begane 
grond, net voorbij de liften. U maakt van 
tevoren een afspraak bij de verzorging of bij 
de kapster of schoonheidsspecialiste zelf.

Kerkdiensten
Elke week is er op zondag een oecumenische 
viering voor alle cliënten. In de regel gaat 
één der pastores voor in deze viering. De 
aanvang is 10.30 uur en de cliënten die 
hebben aangegeven dat zij de dienst willen 
bijwonen, worden hiervoor door vrijwilligers 
opgehaald op de afdelingen. Verder is er in 
Heemswijk een aparte bezinningsruimte.

Liften
De liften brengen u naar de verpleeg-
afdelingen op de drie verdiepingen.

Logeerbed
Indien het noodzakelijk is dat een familielid 
dicht bij u in de buurt verblijft, bestaat de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een logeerbed. Op de afdelingen zijn de 
mogelijkheden en voorwaarden bekend.

Voorzieningen



14 Informatie Heemswijk

Post
De binnengekomen post wordt door de 
receptie gesorteerd per afdeling en in 
de afdelingspostvakjes gelegd. Op de 
afdeling verdelen de medewerkers van de 
verzorging de post (krant, kaarten, e.d.) 
onder de cliënten. Belangrijke post (facturen 
e.d.) sturen zij door naar uw financieel 
contactpersoon.

Receptie
De receptie heeft verschillende functies, 
zoals het ontvangen van gasten, 
geven van informatie, bedienen van 
de telefooncentrale, bedienen van 
de oproepinstallatie, verdelen van de 
binnenkomende post over de postvakjes, 
enz. Bij de receptie kunt u altijd met al uw 
vragen terecht. Zij verwijzen u door.
De receptie is op werkdagen geopend van 
07.30 tot 20.00 uur. In het weekend en op 
feestdagen van 09.00 tot 20.00 uur. Als de 
receptie gesloten is kunt u gebruik maken 
van de bel bij de voordeur. 

Restaurant
Heemswijk beschikt over een sfeervol 
restaurant waar u en uw bezoek welkom zijn 
om iets te drinken, te eten of gezellig te 
zitten.  
Koffie en thee voor de cliënt zijn gratis, 
uw gasten moeten het kopje koffie of thee 
uiteraard betalen. Ook zijn hier frisdrank 
of alcoholhoudende dranken verkrijgbaar 
en in het weekend hapjes te bestellen. 
Deze dranken en hapjes moeten ook door 
de cliënten van het verpleeghuis betaald 
worden.

Roken
Heemswijk is een rookvrij verpleeghuis. 
Dat wil zeggen dat op de afdeling en in alle 
openbare ruimtes niet gerookt mag worden. 
Cliënten mogen roken in de nisjes op de 
gang, niet in de huiskamers.
Voor medewerkers en bezoekers geldt dat 

roken alleen is toegestaan in de grote zaal 
op de begane grond. Alleen in deze ruimte 
mag door hen gerookt worden en nergens 
anders in het gebouw.

Rolstoelbus
ViVa! Zorggroep is in het bezit van twee 
rolstoelbussen die door vrijwilligers worden 
gereden. 

De afdelingen maken regelmatig gebruik 
van de rolstoelbusjes voor het maken van 
uitstapjes voor hun eigen cliënten. 
De verzorgende zal van te voren de cliënt/
contactpersoon om toestemming vragen 
om hieraan mee te doen en u op de hoogte 
stellen van de te verwachten onkosten die 
het uitstapje met zich meebrengt. 
De onkosten worden gedeeld door het 
aantal cliënten dat meegaat en zullen via de 
administratie in een later stadium verrekend 
worden.

Technische dienst
De technische dienst verzorgt alle 
voorkomende onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden in en aan de 
gebouwen, installaties, de wegen en paden 
op het terrein en de tuin. 

Tijdelijke afwezigheid
Als u bij familie of vrienden op bezoek gaat 
of gaat logeren vragen wij u om dit van 
tevoren met de EVV-er op de afdeling te 
overleggen, zodat er rekening gehouden 
kan worden met eten en medicatie. 
Ook is het prettig een indicatie te hebben 
van het moment dat u weer terugkomt 
op de afdeling. Voor cliënten met een 
Rechterlijke Machtiging of In Bewaring 
Stelling gelden andere verlofregels.
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Toiletartikelen
Wanneer u niet meer in staat bent om zelf 
toiletartikelen aan te schaffen, kunt u deze 
afnemen van het verpleeghuis. U geeft dit 
aan op de dag van opname.

Veiligheid
Binnen Heemswijk zijn uitgebreide  
(brand-)beveiligingsmaatregelen genomen. 
Bij een eventueel brandalarm sluiten 
bepaalde deuren automatisch.

Heemswijk is een BOPZ-instelling ( Wet 
Bijzondere Opneming Psychiatrische 
Ziekenhuizen) waarbij de afdelingen open 
zijn. Wel is er een sluissysteem bij de 
voordeur en zijn de tuinen afgesloten. 
Om voldoende veiligheid te kunnen 
garanderen kan het voor enkele cliënten 
noodzakelijk zijn om het sluissysteem bij 
de voordeur te blokkeren, zodat de deuren 
gesloten blijven. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een sensor die zich in een 
armband of enkelband bevindt.

Bepaalde ruimten in het gebouw zijn 
aangemerkt als bedrijfsruimten en als 
zodanig niet toegankelijk voor cliënten 
en bezoek. Te denken valt aan keukens, 
magazijnen en dergelijke.

In Heemswijk is een BHV-organisatie 
(Bedrijfs Hulp Verlening) actief die zorgt 
voor hulpverlening bij calamiteiten.

Vrijwilligers
Binnen Heemswijk zijn veel vrijwilligers 
actief. Dankzij hen kan er veel extra 
gebeuren. Zij zijn onder meer actief binnen 
de woonkamers als gastvrouw/-heer, 
binnen het verenigingsleven waar zij helpen 
met diverse ontspannings- en creatieve 
activiteiten, in het dierenparkje waar ze de 
dieren helpen verzorgen. Tevens helpen zij 
bij grote activiteiten en festiviteiten. 
Sinds 1988 stelt ook de Stichting Recreatie 

Cliënten (SRBH) zich ten dienste van 
de cliënten. Deze stichting organiseert 
jaarlijks uit eigen middelen en via eigen 
fondswerving, een feest voor alle cliënten.

Was
LIPS Textielservice verzorgt de was voor 
ViVa! Zorggroep, dus ook voor Heemswijk. 
U kunt hier gebruik van maken. U kunt 
ook zelf zorgen voor het wassen van uw 
bovenkleding. De EVV spreekt met u af of u 
kiest voor het zelf zorgen voor de was of dat 
Lips het doet.
De vuile was wordt elke werkdag op de 
afdeling opgehaald. Vervolgens wordt deze 
naar de wasserette op de Castricummerwerf 
gebracht waar de was voor u wordt 
gesorteerd op wasproces. 
Meer informatie over het merken, het 
wassen, het chemisch reinigen en reparatie 
van uw kleding vindt u in de bijgaande 
informatiebrochure van LIPS Textielservice.

Winkel
Deze bevindt zich in de gang naar de liften. 
De openingstijden staan aangegeven bij de 
ingang van de winkel.
Een groot aantal artikelen is hier verkrijgbaar 
zoals koffie en thee; ijs; koek en snoep; 
artikelen voor persoonlijke verzorging; 
ansichtkaarten en postzegels; batterijen en 
reinigingssets voor gehoorapparaten, etc. 
Loopt u vrijblijvend binnen en kijk er eens 
rond.
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Waardering 
Een woord van waardering doet iedereen 
goed. Het is daarom prettig als u niet alleen 
van u laat horen over zaken die niet zo goed 
lopen, maar ook over zaken die u prima 
vindt.

Klachten
Het is niet altijd eenvoudig om problemen, 
wrevels en klachten te uiten. Toch is het 
voor u en de medewerkers beter daar niet 
te lang mee te blijven zitten. Als u klachten 
heeft, over wat dan ook, doet u er goed 
aan deze zo snel mogelijk eerst met uw 
EVV- te bespreken. Komt u er samen met 
uw EVV niet uit, dan kan de teammanager 
of Specialist Ouderengeneeskunde wellicht 
iets voor u betekenen. Mochten de klachten 
van dien aard zijn dat u er met beiden 
niet uit komt, dan kunt u naar de manager 
gespecialiseerde zorg psychogeriatrie gaan. 
Levert dit ook niet het gewenste resultaat 
op, dan kunt u zich altijd nog wenden tot de 
klachtencommissie.
 
Cliëntenraad
In de cliëntenraad van Heemswijk praten 
cliënten (meestal hun familie) mee over het 
beleid. De raadsleden hebben op een groot 
aantal punten inspraak, overeenkomstig de 
Wet Medezeggenschap Cliëntenraden. Een 
goede zaak, want zíj zijn het die gebruik 
maken van de diensten van het verpleeghuis 
en dus nauw betrokken bij wat daar 
gebeurt. Daarom stellen wij grote prijs op 
hun gevraagde én ongevraagde adviezen. 
In de cliëntenraad zitten tien cliënten. Onze 
dienst maatschappelijk werk ondersteunt 
hen bij deze taak. 

Waardering, klachten 
en cliëntenraad





adres
Verpleeghuis Heemswijk
Heemswijk 1 
1964 RM Heemskerk
T 088 995 73 00

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

T 088 995 80 00 (lokaal tarief)

E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven SV
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