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Wij heten u van harte welkom in verpleeg
huis Meerstate en hopen dat u zich snel 
thuis voelt in uw nieuwe omgeving. We 
doen ons best 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 een grote 
hoeveelheid informatie op u af en zult u 
met verschillende medewerkers van ons 
verpleeghuis kennismaken. 

Om u wegwijs te maken 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 contact opnemen met uw eerst 
verantwoordelijke verzorger. 

Uw eerst verantwoordelijke verzorger 
is degene met wie u op de dag van 
de verhuizing een gesprek heeft. In de 
welkomstbrief die u ontvangt, wordt 
aangegeven wie uw EV is. 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. 

Als u vragen heeft kunt u zich uiteraard 
ook altijd wenden tot één van onze 
medewerkers.

Wij wensen u een prettige tijd in Meerstate.

N.B. De tekst in deze bewonersbrochure 
is gericht aan de bewoner. In de meeste 
gevallen zal de brochure echter door de 
familie en/of wettelijk vertegenwoordiger 
worden gelezen.

Welkom!
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De organisatie ViVa! Zorggroep

Meerstate is een 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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Meerstate ligt 1 kilometer van het winkel-
centrum in Heemskerk. Op 30 meter afstand 
vindt u een bushalte en het dichtstbijzijnde 
NS-station is Heemskerk. Meerstate is een 
ruim opgezet verpleeghuis,
omgeven door veel groen en terrassen.
Voorheen was het Sint Jozef Ziekenhuis
in het gebouw van Meerstate gevestigd. 
Meerstate is een verpleeghuis met in totaal 
192 verpleeghuisbedden verdeeld over vijf 
afdelingen en een crisisbed. Op de begane 
grond zijn vier afdelingen gevestigd: 
Waterakkers en Westerhout zijn longstay 
somatische afdelingen, Groot Dorregeest 
en Schulpen zijn afdelingen voor cliënten 
met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en 
milde psychiatrie.

Op de eerste etage bevindt zich de 
afdeling voor Geriatrische Revalidatie. 
De afdeling Geriatrische Revalidatie richt 
zich op ouderen die in het ziekenhuis 
een medisch-specialistische behandeling 
hebben ondergaan, bijvoorbeeld nadat 
zij een nieuwe knie of heup hebben 
gekregen of na het doormaken van een 
CVA (hersenbloeding). Op deze afdeling 
verblijven ook cliënten ter observatie om 
het vaak complexe ziektebeeld goed in 
kaart te brengen. De afdeling beschikt 
over 71 bedden en is verdeeld in drie units, 
elk met zijn eigen aandachtsveld. Alle 
cliënten op deze afdeling verblijven hier 
kortdurend. Zij keren terug naar ofwel de 
eigen woning, ofwel een woonzorgcentrum/
verpleeghuis. Wij richten ons daarbij sterk 
op de behandeling, waarbij het doel is om 
tot herstel of behoud van functies te komen. 
Om dit te realiseren hebben wij in het traject 
vóór en tijdens opname contacten met 
andere zorgaanbieders zoals het ziekenhuis, 
Revalidatiecentrum Heliomare, de thuiszorg 
en Dijk en Duin. Zo proberen wij te komen 
tot een keten van zorg, waarbij door een 
goede afstemming de juiste zorg op de 
juiste plaats gegeven wordt.

Naast de verpleegafdelingen hebben wij 
ook een afdeling voor Dagbehandeling, 
die 22 plaatsen biedt. Op deze afdeling, 
die na de verbouwing in het najaar 2011 
compleet nieuw is opgeleverd, wordt 
gewerkt in drie groepen: een groep NAH, 
een groep Meerzorg en een groep Jong 
Dementerenden. 

In het gebouw bevinden zich, behalve 
de verpleegafdelingen, ook een centrale 
hal met een receptie en een zitje, 
ontmoetingsruimte De Knip, een aparte 
rookruimte, een restaurant, verschillende 
ruimtes voor fysiotherapie en ergotherapie, 
een bezinningsruimte, diverse ruimtes voor 
verschillende dagbestedingsactiviteiten 
en een bibliotheek. Vóór de entree naar 
Meerstate is een kapsalon gevestigd.

Indeling van de kamer
Meerstate kent voornamelijk tweepersoons-
kamers en een enkele eenpersoonskamer. 
Alleen afdeling Schulpen, met cliënten 
met NAH en milde psychiatrie, is volledig 
voorzien van eenpersoonskamers met eigen 
toilet en badkamer. In de meeste gevallen 
deelt u de kamer met een kamergenoot 
van dezelfde sekse. Om voor een één-
persoonskamer in aanmerking te komen, 
kunt u een verzoek indienen bij uw EV die 
u op de wachtlijst zal zetten. Alle 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. 
Op de kamer bevindt zich een wastafel met 
daarnaast een kast bedoeld om de artikelen 
voor de verzorging/verpleging in op te 
bergen. Achter het bed is een ophangbord 
waar u kaarten e.d. kwijt kunt. Het is niet 
de bedoeling dat de muren direct gebruikt 
gaan worden. Elke afdeling heeft één of 
twee huiskamers. Achter uw bed bevindt 
zich een postvak waar de verzorging uw 
post in doet.

Wonen in Meerstate
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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 een toestel van het 
huis, op uw kamer met een eigen nummer. 
U betaalt dan eenmalig een borg.  
Alle gesprekskosten zijn voor uw eigen 
rekening. 

Televisie en/of radio
Wanneer u een televisie of radio op 
uw kamer wilt, dient u deze zelf aan te 
schaffen. Indien u gebruik maakt van een 
tweepersoonskamer, verzorgen wij een 
beugel waarin de televisie opgehangen 
kan worden (de technische dienst bevestigt 
dit voor u). Wel dient u er voor te zorgen 
dat de televisie en/of radio is voorzien van 
een koptelefoon om geluidsoverlast te 
vermijden. Voor de eenpersoonskamer geldt 
deze maatregel niet. U kunt dan de televisie 
op een eigen kastje zetten.

Parkeren/fietsenstalling
Uw bezoek kan op het terrein parkeren. 
Daarnaast beschikt Meerstate over een 
aantal algemene invalidenparkeerplaatsen 
vlakbij de ingang. Bezoekers die op de fiets 
komen, kunnen hun fiets neerzetten in de 
fietsenrekken naast de ingang.

Huisdieren
Het meenemen van kleine huisdieren door 
cliënten is in principe toegestaan, mits het 
dier goed wordt verzorgd door u of door 
familie en/of vrienden. Het huisdier mag 
op geen enkele wijze overlast bezorgen 
aan medecliënten en/of personeel. Indien 
u een huisdier meeneemt, willen wij 
graag van u horen wie van familie en/
of vrienden de verzorging van het dier 
op zich neemt bij ziekte of overlijden. De 
uiteindelijke beslissing of een huisdier wordt 
toegelaten (of gehandhaafd) ligt bij de 
manager Gespecialiseerde Zorg. Huisdieren 

meenemen op bezoek is toegestaan, mits 
aangelijnd.
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De dag van opname

Op de dag van opname maakt u 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) die 
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 van het CAK-BK “informatie over 
de eigen bijdrage – Zorg met Verblijf” kunt 
u onder andere lezen hoe de eigen bijdrage 
wordt berekend. Als u daarna nog vragen 
heeft, 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	
•	 burgerservicenummer	 

(voorheen sofi-nummer)
•	 nummer	van	uw	zorgverzekering
•	 kopie	van	uw	geldige	legitimatiebewijs	

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

Aansprakelijkheids, brand en 
inboedelverzekeringen
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.

Financiën
Indien u niet zelf uw financiële en zakelijke 
belangen kan behartigen, vragen wij een 
financieel contactpersoon op te geven 
die de zaken waarneemt. Naar dit adres 
kan financiële en zakelijke post verstuurd 
worden. 

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

In en uitschrijven gemeente
In het kader van de wet GBA (Gemeentelijke 
Basis Administratie) is men verplicht 
bij blijvende opname zich over te laten 
schrijven naar / binnen de gemeente 
Heemskerk op het adres van het verpleeg-
huis. Het verpleeghuis kan dit voor u doen. 
Als u zich laat inschrijven op het nieuwe 
adres, wordt u automatisch uitgeschreven 
op het oude adres.

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

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.
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Zorgvisie
In het algemeen gaan wij er in onze zorg-
visie 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. 
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 
(EV), 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 EV zal, als er geen pasklaar antwoord 
gegeven kan worden, verwijzen naar iemand 
die de cliënt verder kan helpen. De EV 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 EV de zorg-
verlening met de cliënt. De cliënt kan dan 
aangeven tevreden te zijn of nog wensen te 
hebben. De EV 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 EV 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 

Verzorging
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doorgegeven. In het multidisciplinair overleg 
wordt de zorg en het beleid geëvalueerd 
en waar nodig bijgesteld. De behandelend 
specialist ouderengeneeskunde is 
eindverantwoordelijk voor de inhoud van 
het zorgbehandelplan.

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

Cliëntdossier
Iedere bewoner heeft een eigen 
cliëntdossier. Het cliëntdossier is van u en 
u kunt zelf bepalen wanneer u deze wilt 
inzien en u kunt ook bepalen wie toegang 
heeft tot uw cliëntdossier. Het cliëntdossier 
geeft ons de kans verschillende vormen 
van zorg goed op elkaar af te stemmen 
en wij, net als u, zijn op de hoogte wie 
wat op welk moment doet en wat de 
afspraken hierin zijn. De teammanager 
is de eindverantwoordelijke 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 Meerstate zijn een aantal zorgteams 
werkzaam. De zorgteams vormen op 
de afdeling een onderdeel van het 
multidisciplinaire team, waar de arts en 
paramedici deel van uit maken.
Verder bestaat het afdelingsteam uit 
verschillende functies, te weten:

• Activiteitenbegeleiding
 Deze medewerkers zijn verschillende 

dagen in de week aanwezig, zij geven 
u individuele aandacht en organiseren 
gezamenlijke activiteiten op de afdeling. 
Ook organiseren zij uitjes. Indien u ideeën 
heeft, dan kunt u dat aan hen kenbaar 

maken. De georganiseerde uitjes zijn voor 
eigen rekening.

• Afdelingsassistenten
 Zij zijn een aantal keer per week in de 

ochtenduren aanwezig en zorgen ervoor 
dat uw bed verschoond wordt. 

• Huishoudelijke dienst
 De huishoudelijk medewerkers zijn aan 

de afdeling gebonden. Zo ziet u veelal 
dezelfde gezichten.

•	 Verzorgenden
 De verzorgenden verrichten 

werkzaamheden die gericht zijn op de 
dagelijkse verzorging.

•	 Voedingsassistenten
 De voedingsassistenten verzorgen het 

eten en drinken. De warme maaltijd 
wordt tussen 12.00 en 13.00 uur gegeten. 
De broodmaaltijd om 17.00 uur.

•	 Teammanager
 De teammanager geeft leiding aan de 

medewerkers op de afdeling. U kunt ten 
alle tijden bij de teammanager terecht.

Oproep/alarmering
Er is 24 uur per dag verzorging aanwezig. 
Op momenten dat u dringende hulp nodig 
heeft op de slaapkamer, kunt u gebruik 
maken van de oproep. U beschikt over een 
vaste alarmering. Heeft u hierop gedrukt, 
dan gaat er bij de verzorgenden een oproep 
alarmering af. 
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De dagindeling wordt in overleg met u 
bepaald. Alleen de tijden van maaltijden, 
koffie- en theerondes, liggen min of meer 
vast.

Maaltijden
Er zijn drie maaltijden per dag. Behalve het 
ontbijt, dat voor iedereen plaatsvindt tussen 
8.00 en 10.00 uur op de afdeling, is het 
afhankelijk van de afspraken op uw afdeling 
wanneer u welke maaltijd krijgt aangeboden 
en waar u deze maaltijd nuttigt.
Voor de lunch en het avondeten zijn 
twee mogelijkheden: tussen de middag 
een warme maaltijd en ’s avonds een 
broodmaaltijd of andersom. Indien u 
zelfstandig kunt eten én u dit wenst, kunt u 
deze maaltijden gebruiken in het restaurant. 
Natuurlijk mag u ook op de afdeling eten. 
Informatie over hoe de maaltijden op uw 
afdeling zijn georganiseerd, kunt u krijgen 
bij de voedingsassistente of uw EV’er.

Activiteiten
In Meerstate vinden activiteiten plaats op 
de afdelingen, georganiseerd door de 
activiteitenbegeleiders (individueel en in 
groepen). Daarnaast worden activiteiten 
georganiseerd vanuit de ’Centrale 
Activiteiten’. De mate van activiteiten doen 
hangt natuurlijk af van uw persoonlijke 
conditie. Binnen Meerstate vinden wij het 
heel belangrijk dat u wel eens ‘moe’ mag 
zijn, maar u hoeft zich niet vervelen.

U kunt vanuit uzelf actief zijn binnen 
Meerstate door bezoek aan het restaurant, 
de Knip (’s avonds) of een rondje in en om 
het huis. Voor de cliënten van Meerstate 
zijn ook twee duofietsen beschikbaar, zie 
Hoofdstuk Voorzieningen. Wij hebben 
een onderscheid gemaakt tussen de 
verblijfsafdelingen waar de cliënten 
langdurig verblijven en de afdeling 
Geriatrische Revalidatie, waar de cliënten 
kortdurend verblijven.

Op de afdelingen voor lang verblijf kunt 
u deelnemen aan huiselijke activiteiten 
zoals spelletjes, beweging, film kijken, de 
krant lezen. Af en toe worden uitstapjes 
georganiseerd. Op alle afdelingen wordt 
aan kalenderfeesten zoals Sinterklaas en 
Kerstmis aandacht besteed.

Daarnaast vinden nog groepsactiviteiten 
plaats vanuit de Centrale Activiteiten-
begeleiding. Er is een wekelijks 
activiteitenprogramma met een aantal 
vaste activiteiten waar u door middel van 
opgave aan kunt deelnemen: o.a. luisteren 
naar religieuze muziek, een dames- en een 
herenclub, knutselactiviteiten etc. U vindt 
deze activiteiten in de folder ‘Activiteiten in 
de Knip en de Serr’. De folder is verkrijgbaar 
in de Knip.

Naast het wekelijkse activiteitenprogramma 
is er ook een inloop in de Knip die vrij 
toegankelijk is. Deze vindt plaats op de 
maandag t/m vrijdag in de avonduren en 
op zaterdagochtend en zondagmiddag. 
De eerste zaterdag van de maand is er live 
muziek.

Mocht u toch nog andere ideeën hebben 
over het aanbod aan activiteiten dan kunt u 
dit kenbaar maken via de ideeënbus die zich 
bevindt in de centrale hal bij de receptie.

Bezoek
Bezoek is uiteraard van harte welkom, van 
10.00 - 22.00 uur. We gaan ervan uit dat 
uw bezoek rekening houdt met de rust- 
en etenstijden. De twee afdelingen NAH/
psychiatrie hebben van 13.00 - 14.30 uur 
rusttijd. 

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

Dagbehandeling
Naast de verpleegafdelingen beschikt 
Meerstate over een dagbehandeling waar 
in drie groepen wordt gewerkt met cliënten 
met een Niet Aangeboren Hersenletsel, jong 
dementerenden en een groep meerzorg. 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 dag-
behandeling is apart opvraagbaar.

Diëtiste
Wanneer u een dieet volgt of als de 
verpleeghuisarts u een dieet of aangepaste 
voeding adviseert, dan is het mogelijk dat u 
dit met de diëtist(e) samen bespreekt.

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 
van (rol-)stoelen en (rol-)stoelaanpassingen, 
handspalken, tilhulpmiddelen en andere 
aanpassingen op de woonafdelingen.

Fysiotherapie
Meerstate heeft een aantal vaste 
fysiotherapeuten. De fysiotherapeut 
werkt nauw samen met de verzorging, 
de ergotherapie en de specialist 
ouderengeneeskunde en is aanwezig bij 
het multidisciplinair overleg waarin de 

zorgbehandelplannen worden opgesteld. Als 
u een vraag heeft aan de fysiotherapeut, kunt 
u de verzorging vragen een berichtje in het 
postvak te doen zodat hij/zij contact met u 
kan opnemen. 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
In Meerstate zijn twee geestelijk verzorgers 
werkzaam. Zij kunnen u bijstaan in de 
vragen en gevoelens die (de overgang naar) 
het verblijf bij ons met zich meebrengen. 
Daarbij wordt uitgegaan van uw eigen 
levensoriëntatie. Desgewenst kan de 
geestelijk verzorger bemiddelen in het 
contact met de eigen pastor of dominee.  
Elke zondagmorgen is er een mogelijkheid 
om een kerkdienst bij te wonen. Nabij het 
restaurant vindt u een stilteruimte.

Laborante
Wanneer er bij u bloed moet worden geprikt, 
dan 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, taal 
en gehoor. Daarnaast kan hulp geboden 
worden en bij eet- en/of drinkproblemen. 
De logopedist onderzoekt en behandelt 
de stoornis en geeft voorlichting en 
adviezen aan u maar ook aan uw familie 
en de verzorging. In samenwerking met u 
als cliënt, uw familie en andere disciplines, 
wordt ook gezocht naar hulpmiddelen die de 

Overige diensten en producten
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communicatie kunnen verbeteren.
Voor een cliënt die het vermogen over de 
taal kwijt is (niet meer kunnen verwoorden 
wat je denkt, niet meer de taal kunnen 
begrijpen) ook wel een afasie genoemd, kan 
een taalzakboek uitkomst bieden.
Voor de cliënt die onduidelijk of onverstaan-
baar spreekt, dysarthrie genoemd, kan een 
communicator (zaktypemachine) helpen.
Voor slechthorende cliënten kan het beteken 
dat er een hoortoestel geadviseerd wordt. 
De aanpassing en het gebruik ervan wordt in 
samenwerking met de audicien gerealiseerd.

Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker begeleidt, 
ondersteunt, adviseert familie en/of direct 
betrokkenen van de cliënt. Dit gebeurt vaak 
op aanvraag van de specialist ouderen-
geneeskunde en/of de verzorging van de 
afdeling, maar u kunt natuurlijk zelf ook een 
beroep doen op het maatschappelijk werk. 
Bijvoorbeeld wanneer u ondersteuning wilt:
-  bij het verwerken van de opname van 

uw familielid en de veranderingen die 
daarbij een rol kunnen spelen. U voelt 
zich uit balans en samen kan er gezocht 
worden naar wegen om het evenwicht te 
hervinden;

-  als u moeite heeft met de zorg, die u zo 
lang gegeven heeft, over te dragen;

-  als uw gevoelens u in de weg gaan zitten. 
Bijvoorbeeld gevoelens van schuld of 
twijfel;

-  als u het moeilijk vindt om op bezoek te 
komen. Misschien wilt u uw bezoeken 
anders regelen. Er kan dan onderzocht 
worden wat u wel passend vindt;

-  wanneer familieproblemen een rol spelen 
in het contact met de bewoner of het 
verpleeghuis. 

Muziektherapie
Samen met de muziektherapeut is er
de mogelijkheid om te werken aan 
emotionele, gedragsmatige of lichamelijke 

problemen. De muziektherapeut gebruikt 
muziek als middel om de probleemgebieden 
te behandelen dus om deel te kunnen nemen 
aan muziektherapie hoeft u geen muzikale 
achtergrond te hebben. De muziektherapeut 
maakt met u muziek, zingt met u of luistert 
samen met u naar muziek. Dit alles vanuit een 
vertrouwensrelatie. U kunt daarbij denken 
aan vermindering en ontlading van spanning, 
leren omgaan met emoties, voorkomen van 
eenzaamheid, depressie en sociaal isolement, 
maar ook het stimuleren van spraak en 
beweging.

In overleg met uw behandelend arts of 
psycholoog is het mogelijk om een verwijzing 
te krijgen.

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 aan-
doening (bijvoorbeeld dementie) heeft voor 
het dagelijks leven. Of andersom: wanneer 
iemand moeite heeft met bepaalde dingen 
in het dagelijks leven, dan 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 
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ondersteunende gesprekken. Naast de cliënt 
kan ook de familie en het zorgteam worden 
geïnfor meerd en begeleid in het proces van 
aanpassing na hersenletsel. 

Tandarts
Iedere vrijdagmiddag is er in Meerstate een 
tandarts aanwezig. Via de verpleging kunt u 
een afspraak maken. Natuurlijk kunt u ook 
uw eigen tandarts behouden. Tevens is er de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een 
behandeling bij de mondhygiëniste of een 
consult bij de tandtechnicus. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met uw EV’er.

Specialist ouderengeneeskunde
De behandelend arts van uw afdeling (of 
diens waarnemer) neemt de taak van uw 
huisarts over en is verantwoordelijk voor 
de medische zorg. De medische zorg is 24 
uur per dag gewaarborgd. De specialist 
ouderengeneeskunde komt op de afdeling. 
U of uw familie kan met de arts een afspraak 
maken via het medisch secretariaat.
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Administratie
De centrale bewonersadministratie is 
gevestigd 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
Bij ziekenhuisbezoek vragen wij de familie 
om de cliënt te begeleiden en het vervoer  
te regelen. Indien deze begeleiding niet 
mogelijk is, dan kunt u vragen of een 
vrijwilliger met u mee kan gaan. Het verzoek 
voor een vrijwilliger bij begeleiding van het 
vervoer gaat via de EV en moet ruim van 
tevoren gebeuren. 

Regeling zittend ziekenvervoer
Wanneer u bijvoorbeeld voor controle 
naar een ziekenhuis moet, bestaat vanuit 
het (wettelijk vastgestelde) basispakket 
van uw verzekeraar aanspraak op zittend 
ziekenvervoer. Dit geldt voor verzekerden 
die een nierdialyse moeten ondergaan, 
verzekerden die oncologische behandelingen 
(chemo- of radiotherapie) moeten 
ondergaan, visueel gehandicapten die zich 
niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen 
en verzekerden die zich uitsluitend per 
rolstoel kunnen verplaatsen. Verder dient 
het te gaan om vervoer naar een instelling 
of zorgverlener waar een behandeling 
plaatsvindt waarop u aanspraak kan maken 
op grond van het basispakket van uw 
verzekeraar of de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. Informeer bij uw verzekering of 
u in aanmerking komt voor een vergoeding 
en welk taxibedrijf u kunt benaderen.

Bibliotheek
Ook bestaat de mogelijkheid om boeken te 
lenen. Er is een bibliotheek in de Knip op de 
begane grond (tegenover de receptie). 

Duofiets
Voor de cliënten van Meerstate zijn twee 
duofietsen beschikbaar. Op deze fietsen 
zitten de gebruikers, anders dan bij een 
tandem, naast elkaar. Er is een stoel 
voor de bestuurder en een stoel voor de 
meetrapper. Op deze manier kunt u samen 
met familie, verzorging of een vrijwilliger 
lekker gaan fietsen. U kunt een duofiets 
reserveren via de receptie.

Iets te vieren? 
Als u jarig bent, is het mogelijk om 
samen met uw familie en vrienden in het 
restaurant een speciaal verjaardagsmenu 
te gebruiken. De voedingsassistente van 
de afdeling laat ongeveer 3 à 4 dagen voor 
uw verjaardag een verjaardagsmenu zien 
waar u een keuze uit kunt maken. U kunt 
mensen uitnodigen voor uw verjaardag en 
hen ook dit verjaardagsmenu aanbieden. 
Voor de extra verjaardagsmenu’s wordt 
u een vastgestelde prijs berekend. Als 
u iets te vieren heeft, kunt u dit doen in 
het restaurant. U kunt dat regelen via het 
restaurant, waar u ook uw consumpties kunt 
bestellen. De consumpties zijn uiteraard 
voor eigen rekening.  

Internetcafé
In het internetcafé, gesitueerd op de 
begane grond, schuin voor de receptie, 
staan twee computers waarvan u onbeperkt 
gebruik kunt maken. 

WiFi
In het restaurant van Meerstate bevindt zich 
een WiFi-punt. Hier kunt u met uw mobiele 
apparatuur (b.v. iPad, iPhone, laptop) gratis 
inloggen op het netwerk van Meerstate. 
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn 
verkrijgbaar bij de receptie.

Voorzieningen
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Informatiemagazine
Vier keer per jaar komt er een bewoners-
krant uit. Heeft u kopij dan kunt u deze 
bij de centrale activiteitenbegeleiding 
inleveren. 

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

Kapsalon
De kapsalon is niet speciaal verbonden 
aan het verpleeghuis, maar voor iedereen 
toegankelijk. U kunt van tevoren een 
afspraak maken. De kapsalon is, behalve op 
zondag, elke dag van de week geopend.  
De kapsalon is gesitueerd iets voorbij de 
ingang van het gebouw.

Kerkdienst
In Meerstate worden kerkdiensten gegeven. 
Daarnaast is er een stilteruimte waar u zich 
even kan terugtrekken (naast de grote zaal 
op de begane grond). 

Linnenkamer
De medewerkers van de linnenkamer 
zorgen ervoor dat er voldoende aan basis 
linnengoed op de afdeling aanwezig is. Als 
u wilt dat uw persoonlijke kleding gewassen 
wordt, dan zijn daar kosten aan verbonden. 
U kunt dit tijdens het intakegesprek kenbaar 
maken of later bij uw EV’er. Ook voorziet 
de linnenkamer uw kleding van naam en 
afdeling (merken). Dit is overigens verplicht 
omdat als er kleding zoek raakt, u dan alleen 
in aanmerking komt voor een vergoeding. 

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 

bewoners. Belangrijke post (facturen 
e.d.) sturen zij door naar uw financieel 
contactpersoon.

Receptie
De medewerkers van de receptie staan 
u graag te woord. Zij regelen de binnen-
komende telefoontjes/post. Wanneer u 
geen telefoon heeft, dan kunt u bij de 
receptie bellen. De medewerkers van de 
receptie zijn op werkdagen van  
07.00 – 21.00 uur aanwezig en in het 
weekeind en op zon- en feestdagen van 
09.00 – 19.30 uur. De bezoektijden zijn van 
10.00 tot 22.00 uur. De twee afdelingen 
NAH/psychiatrie hebben van 13.00 - 14.30 
uur rusttijd. Na 21.00 uur kan het bezoek 
nog wel het gebouw verlaten, maar niet 
meer binnenkomen. De deur wordt dan 
geopend door de verzorging van een van 
de verpleegafdelingen. Wanneer u een 
dagje uit gaat, kunt u een Tag aanvragen bij 
de receptie. Met deze Tag kunt u door de 
hoofdingang weer binnenkomen. Hier zijn 
wel kosten aan verbonden.

Restaurant
U kunt niet alleen uw warme maaltijd op de 
afdeling eten, maar ook in het restaurant. 
Voorwaarde is wel dat u dit zelfstandig 
kunt. Wanneer u een kopje koffie of thee 
wilt drinken in het restaurant, is dat voor u 
gratis. In het restaurant betaalt u met uw 
pinpas, uw chipknip of een consumptiekaart. 
Het restaurant is voor iedereen toegankelijk. 
Consumptiekaarten worden gekocht bij de 
receptie. In de centrale hal tegenover de 
receptie bevindt zich een oplaadstation om 
uw chipknip op te laden. Het restaurant is 
7 dagen in de week van 8.00 tot 19.00 uur 
geopend.

Roken
Meerstate is een rookvrij verpleeghuis. De 
Wet stelt strenge eisen en voor Meerstate 
betekent dit dat op de afdelingen en in 



alle openbare ruimtes niet gerookt mag 
worden. Alleen in de speciaal daarvoor 
bestemde rookruimte mag worden 
gerookt. Deze rookruimte vindt u achter 
ontmoetingsruimte de Knip.

Technische dienst
De technische dienst verzorgt alle voor-
komende onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden in en aan de gebouwen, 
installaties, de wegen en paden op het 
terrein en de tuin.

Vrijwilligers
Binnen Meerstate zijn veel vrijwilligers 
actief. Dankzij hen kan er veel extra 
gebeuren. Zij zijn onder meer actief binnen 
de woonkamers als gastvrouw/heer, op 
het activiteitencentrum waar zij helpen 
met diverse ontspanning- en creatieve 
activiteiten, in het dierenparkje waar ze de 
dieren helpen verzorgen en als chauffeurs 
wanneer bewoners bijvoorbeeld naar 
familie gaan. Tevens helpen zij ook bij grote 
activiteiten en festiviteiten. 

Gouden Dagen Fonds
Het Gouden Dagen Fonds is een initiatief 
van twee landelijke fondsen: Fonds 
Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. 
Met hun steun worden op lokaal niveau 
netwerken opgezet van zorginstellingen, 
bedrijven en particulieren. Deze Gouden 
Dagen Comité’s benaderen sponsoren, 
werven vrijwilligers en donateurs en 
coördineren de lokale activiteiten. ViVa! 
Zorggroep maakt hier ook onderdeel 
van uit. Het Oranjefonds ondersteunt dit 
initiatief.

Gouden Dagen zet zich in om het leven 
van ouderen kleur te geven, als ze er (om 
wat voor reden dan ook) zelf niet meer op 
uit kunnen. Door belevenissen mogelijk te 
maken waar ze naar uitkijken en nog lang 

van nagenieten. Dat hoeven niet altijd grote 
evenementen te zijn. Het gaat ook (juist) 
om het vervullen van individuele wensen. 
Informatie over Gouden Dagen vindt u in 
het (grote) display in de Centrale Hal, bij de 
receptie.

Veiligheid
Binnen Meerstate zijn uitgebreide (brand-)
beveiligingsmaatregelen genomen. Bij een 
eventueel brandalarm sluiten bepaalde 
deuren automatisch. Om voldoende 
veiligheid te kunnen garanderen kan het 
voor enkele bewoners noodzakelijk zijn om 
gebruik te maken van een sensor die zich 
in een armband bevindt, zodat een alarm 
afgaat bij nadering van de voordeur.

In Meerstate is een BHV-organisatie (Bedrijfs 
Hulp Verlening) actief die zorgt voor 
hulpverlening bij calamiteiten.
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Wij streven ernaar u als cliënt zo veel 
mogelijk privacy en vrijheid te geven om 
uw leven in het verpleeghuis in te vullen. 
Het verblijf in een organisatie als een 
verpleeghuis brengt echter per definitie 
beperkingen met zich mee. Om het 
samenleven met anderen zo goed mogelijk 
te laten verlopen, is een aantal huisregels 
opgesteld.

Alcohol
In principe is het gebruik van alcohol 
toegestaan, tenzij de specialist 
ouderengeneeskunde en u daar andere 
afspraken over hebben gemaakt. Uiteraard 
is het niet de bedoeling dat overlast ontstaat 
voor medecliënten door alcoholgebruik.

Bezoek
•	 	Op	bezoek	komen	en	op	bezoek	gaan	

behoren tot de prettige dingen in het 
leven. Vooral voor u als cliënt van een 
verpleeghuis is bezoek zeer waardevol. 
Wel vragen wij uw bezoekers om, niet 
alleen rekening te houden met u, maar 
ook met de overige cliënten in ons 
verpleeghuis.

•	 	Wij	hebben	vastgestelde	bezoekuren	
van 10.00 – 22.00 uur. U kunt uw bezoek 
ontvangen wanneer u dat wilt. Wij 
vragen u wel om, in overleg met de 
verzorging, rekening te houden met eet- 
en rusttijden. Verder heeft u als cliënt 
afspraken, u volgt misschien therapieën 
en u kunt deelnemen aan activiteiten. 
Hierbij is het van belang dat deze 
afspraken zo veel mogelijk door kunnen 
gaan en wij willen uw bezoek vragen ook 
hiermee rekening te houden.

•	 	Meerstate	beschikt	voornamelijk	over	
tweepersoons kamers. Het is daarom 
van belang dat u met uw eventuele 
kamergenoot afspraken maakt over het 
al dan niet ontvangen van bezoek op uw 
kamer.

•	 	Door	bezoekers	meegebrachte	
etenswaren kunnen niet in de 
afdelingskoelkast(en) bewaard worden. In 
verband met microbiologische veiligheid 
mogen wij daar géén verantwoording 
voor dragen.

•	 	Natuurlijk	kunt	u	als	cliënt	ook	op	
bezoek gaan bij familie, vrienden of 
kennissen. Wij stellen het zeer op prijs 
als u dit vooraf aan de verzorging laat 
weten zodat eventuele praktische zaken 
als maaltijden en medicijnen geregeld 
kunnen worden.

•	 	Bepaalde	ruimten	in	ons	gebouw	zijn	
aangemerkt als bedrijfsruimten en als 
zodanig niet toegankelijk voor bezoek. 
Te denken valt aan kantoren, keukens en 
magazijnen.

•	 	Wij	verzoeken	u	de	auto	te	parkeren	op	
de daarvoor bestemde parkeervakken 
(i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten en 
leveranciers).

Fotograferen en filmen
Fotograferen en filmen is in Meerstate 
alleen toegestaan als men zich beperkt tot 
de ruimten in het huis en/of de omgeving. 
Het fotograferen van meerdere cliënten 
of anderen dan uw eigen familielid is niet 
toegestaan, tenzij de betrokkene daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming geeft.

Hard en softdrugs
Het gebruik van hard- en softdrugs 
zijn absoluut niet toegestaan in ons 
verpleeghuis.

Huisregels

19Informatie Meerstate



20 Informatie Meerstate

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 EV-er 
te bespreken. Komt u er samen met uw 
EV-er 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 Gespecialiseerde Zorg somatiek 
gaan. Levert dit ook niet het gewenste 
resultaat op, dan kunt u zich wenden tot de 
klachtencommissie. 

Cliëntenraad 
Meerstate heeft een cliëntenraad. Deze 
cliëntenraad, ook wel bewonersraad of 
familieraad genoemd, komt op voor de 
belangen van de bewoners in de breedste 
zin van het woord. Denkt u hierbij aan 
de kwaliteit van de zorgverlening, de 
maaltijden, de activiteiten, de huisregels, 
enz.

De cliëntenraad houdt het management 
op de hoogte van wat bewoners en familie 
vinden. Maar geeft ook zijn mening over, en 
adviseert bij tal van zaken zoals renovatie 
van het huis of fusie met een andere 
organisatie. Kortom: de cliëntenraad praat 
en beslist mee bij zaken die voor bewoners 
van belang zijn. Cliënten van Meerstate 
kunnen zitting nemen in de Cliëntenraad. 
Indien zij hiertoe niet in staat zijn, kunnen zij 
vertegenwoordigd worden door partners, 

familieleden, mantelzorgers, vrienden of 
goede bekenden.

Waardering, klachten 
en cliëntenraad
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Verpleeghuis Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk
T 088 995 74 00

hoofdkantoor
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T 088 995 80 00 (lokaal tarief)

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