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Wij heten u van harte welkom in woon
zorgcentrum De Loet en hopen dat 
u zich snel thuis voelt in uw nieuwe 
appartement. We doen ons best om u 
hierbij te helpen. 

Verhuizen naar een woonzorgcentrum 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 woon zorgcentrum kennismaken. 

Om u wegwijs te maken hebben wij deze 
cliëntbrochure voor u samengesteld. Hierin 
leest u alles wat met de dagelijks gang 
van zaken in De Loet te maken heeft. 
We proberen zo volledig mogelijk te zijn, 
maar heeft u nog vragen of wilt u meer 
informatie, neem dan contact op met uw 
contactverzorgende. 

Uw contactverzorgende is degene met wie 
u op de dag van de verhuizing een gesprek 
heeft. Zij is uw vaste aanspreekpunt. Ook 
kunt u bij de teamleider terecht. 
De dagelijkse leiding over alle leiding-
gevenden en hun medewerkers ligt bij de 
locatie manager. 

Wij wensen u een prettige tijd in De Loet.

Welkom!
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De organisatie 
ViVa! Zorggroep 
De Loet is een vestiging van ViVa! Zorg groep. 
ViVa! Zorggroep is een zorg organisatie die 
een breed scala aan zorg diensten aanbiedt 
voor alle leeftijden: van hulp bij het huis-
houden thuis tot zorg in een verpleeg huis. 
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. 

ViVa! Zorggroep beschikt onder andere over 
3 verpleeghuizen en 11 woonzorgcentra. 
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De Loet betekent laag gelegen land, in 
dit geval ten opzichte van de zandrug die 
helemaal tot Sint Pancras loopt. Hoewel 
Huize De Loet is opgezet door de diaconie 
van de Nederlands Hervormde kerk heeft 
dit huis een algemeen karakter. 
De Loet is gebouwd in 1966 en had toen 
een plaatsingsmogelijkheid voor 103 
cliënten. In 1976 heeft uitbreiding plaats-
gevonden door aanbouw van de noord-
vleugel. Hierdoor werd de opnamecapaciteit 
met 45 plaatsen uitgebreid. In 1990 is het 
oude, oorspronkelijke gedeelte (de zuid-
vleugel) gerenoveerd. De cliënten kregen 
aanzienlijk meer ruimte en faciliteiten, maar 
dat betekende wel een inkrimping van het 
totaal aantal plaatsen tot 110. In 1996 is de 
noordvleugel gesloten, waardoor De Loet 
thans nog 65 cliënten kan huisvesten.
De Loet is goed toegankelijk en ligt op 
ongeveer 400 meter van het centrum. Er is 
een bushalte op ongeveer 600 meter van de 
hoofdingang, vlakbij het Heilooërbos.

De Loet:
- heeft een gebruiksvriendelijke inrichting
- is gericht op bevordering van zelfzorg 

met aanvullende zorg 
- beschikt over 64 appartementen die 

zowel voor één (59) als voor twee 
personen (3) geschikt zijn, tevens beschikt 
De Loet over 2 appartementen voor 
tijdelijke opvang 

- beschikt over een recreatiezaal met 
restaurant

- beschikt over een aula

Wonen in  
De Loet
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Voor uw verhuizing heeft u van de cliënten-
administratie een informatiepakket toe-
gestuurd gekregen met uitleg over de 
administratieve zaken die u moet regelen 
bij de verhuizing naar De Loet. Wij zetten ze 
hier voor u nog even op een rijtje. 

•	 TNT-verhuisformulier
 Met behulp van het TNT-verhuisformulier 

kunt u uw adreswijziging doorgeven aan 
TNT en andere (overheids)instanties. Dit 
formulier kunt u opsturen naar TNT. 

•	 Dienst	burgerzaken
 U wordt verzocht uw verhuizing zelf door 

te geven aan de gemeente middels het 
formulier dat u bij de overeenkomst hebt 
ontvangen.

 
•	 Kabelabonnement	
 U kunt uw kabelabonnement opzeggen 

en een aansluiting krijgen in De Loet. Het 
opzeggen van uw kabelabonnement doet 
u bij het bedrijf waar u abonnee bent. 

•	 Telefoon	
 Via KPN kunt u uw telefoonaansluiting 

overzetten naar uw appartement in 
 De Loet. U behoudt uw eigen nummer. 

De kosten hiervoor zijn voor eigen 
rekening.

•	 Verzekeringen
 U neemt automatisch deel aan de 

collectieve verzekeringen van ViVa! 
Zorggroep. Dit betreft de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering en de 
brandinboedelverzekering. U kunt uw 
eigen verzekeringen opzeggen. 

•	 Huisarts
 Heeft u een huisarts in Heiloo, dan kunt 

u uw eigen huisarts behouden. Heeft u 
een huisarts buiten Heiloo dan verzoeken 
wij u over te gaan op een huisarts in 
Heiloo. U kunt dit met uw eigen huisarts 
bespreken. 

•	 Eigen	bijdrage
 Sinds 1 september 2007 wordt de eigen 

bijdrage vastgesteld door het CAK, dus 
voor vragen kunt u bellen 0800-4600. 

•	 Overeenkomst	zorgverlening	
 Na acceptatie van het appartement 

tijdens uw intakegesprek heeft u van 
de opnamefunctionaris zorg leverings-
overeenkomst gekregen. In deze zorg-
leveringsovereenkomst worden alle 
leveringsvoorwaarden vastgelegd. U kunt 
het vergelijken met een huurcontract. In 
de overeenkomst staan de verplichtingen 
van Viva!Zorggroep en van u, als cliënt 
van locatie De Loet. U wordt verzocht het 
formulier te ondertekenen.

•	 Uw	huisdier
 De mogelijkheid van het houden voor een 

huisdier en de voorwaarden waaronder 
dit kan, kunt u met de teamleidster 
bespreken.

 Een vogeltje of viskom is toegestaan. 
De verzorging van het huisdier valt onder 
de verantwoording van de cliënt zelf.

Administratieve zaken 
bij verhuizing
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In en rondom 
uw appartement 
Indeling appartement
Elk appartement heeft een woonkamer, 
slaapkamer en badkamer met douche, 
verhoogd toilet, wastafel en douchestoel.

Ingebruikname
De teamleidster heeft u verzocht om de 
datum en het tijdstip waarop u in het 
appartement komt wonen zo mogelijk 
5 dagen van tevoren aan de teamleidster of 
iemand van het zorgteam door te geven.

Sleutel
De dag waarop u de sleutel heeft gekregen 
geldt als datum waarop officieel de huur en 
de eigen bijdrage regeling AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) ingaat. Een 
tweede sleutel is bij te leveren. U kunt zelf 
géén sleutel laten bijmaken.

Opknappen en schoonmaken
Bij uw intrek in het appartement zorgt 
de technische dienst ervoor dat het 
appartement in goede staat verkeert.
Bij de bezichtiging van het lege appartement 
hoort u van de teamleidster of het 
appartement wordt opgeknapt en zo ja, wat 
er wordt opgeknapt. De beslissing hiervan 
ligt bij de technische dienst. Indien uw 
appartement niet wordt opgeknapt maar u 
wilt dat dit wel gebeurt, zijn deze kosten voor 
u en dient u daar zelf zorg voor te dragen. 
Dit wel in overleg met de technische dienst. 
Als u in uw appartement iets aan de muur 
wilt hangen waarvoor u moet boren, doet u 
dit in overleg met de technische dienst.
U dient zelf zorg te dragen voor de 
stoffering. Bij het leggen van de vloer-
bedekking wijzen wij u erop dat de vloer-
bedekking niet in zijn geheel gelijmd mag 
worden, alleen de randen.
Uw appartement wordt door een huis-
houdelijk verzorgende schoongemaakt. Van 
de teamleidster krijgt u te horen wanneer 
de schoonmaak gebeurt, zodat u weet vanaf 
welke dag u kunt verhuizen.

Inrichting
U bent vrij het appartement naar eigen 
smaak in te richten. Wel vragen wij u 
rekening te houden met voldoende loop- en 
werk ruimte voor de verzorging. Gebruikt 
u een rollator of bent u rolstoelgebonden 
dan raden wij u sterk aan om een harde 
vloerbedekking te nemen. Dit in verband met 
het gebruik van tilliften e.d. 
U kunt uw eigen meubels, bestek, 
servies goed, steelpan, magnetron, koffie-
zetapparaat, waterkoker, etc. meenemen. 
Kortom, u richt uw eigen huis in. 
Een aantal zaken is standaard in het 
appartement aanwezig:
- in de badkamer thermostaatkraan 

en verlichting (plafond), steunen bij 
het verhoogd toilet. In sommige 
appartementen is een douchestoel aan de 
muur bevestigd;

- in de woon/slaapkamer gordijnrails 
voor vitrage en overgordijnen en 
telefoon- en televisieaansluitingen 
elektrisch bedienbare zonwering en een 
vensterbank;

- in de keuken een ingebouwde koelkast;
- oproep/alarmering in woon/slaapkamer en 

badkamer;
- in de woon/slaapkamer een elektrisch 

bedienbare zonwering.

U krijgt van De Loet vuilniszakken en 
toiletpapier. 

U kunt gebruik maken van de verhuiskar om 
uw meubilair te verhuizen. U vindt deze in de 
kelder. U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptie met vermelding van naam 
en het nummer van uw appartement. Bij uw 
verhuizing verzoeken wij u de liften tussen 
11.45 uur en 13.30 uur niet te gebruiken in 
verband met het rondbrengen van de warme 
maaltijd. Verhuizen in het weekend is niet 
mogelijk.
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Bed
U bent verplicht een bed op seniorenhoogte 
mee te nemen. Dit in verband met de Arbo 
wet- en regelgeving. Als u een aanvullende 
of verpleeghuis- somatiek indicatie heeft 
adviseren wij u dringend om tot aanschaf 
van een hoog-laag bed over te gaan. 
U heeft hiervoor een machtiging van de 
huisarts nodig waarna een aanvraag bij de 
ziektekostenverzekeraar wordt gedaan. 
Deze aanvraag wordt door de teamleider 
of contactverzorgende gedaan. Het eerste 
halfjaar krijgt u eerst een bed via de 
Thuis  zorg, daarna wordt het bed door de 
verzekeraar geleverd. 
 
Parkeren / fietsenstalling
Voor de deur is één algemene parkeer plaats 
(30 minuten parkeren) en een invaliden-
parkeerplaats. Het is een mogelijk om uw 
auto rechts van de hoofdingang op de grote 
parkeerplaats neer te zetten. 
Als u uw fiets meeneemt dan kunt u deze in 
de overdekte en afgesloten fietsenstalling 
plaatsen. De medewerkers maken ook 
gebruik van deze stalling. U kunt de sleutel 
bij de receptie verkrijgen. 



9Informatie De Loet

Algemeen
De verzorging in De Loet bestaat uit een 
aantal onderdelen: persoonlijke verzorging, 
verpleging, begeleiding en huishoudelijke 
verzorging. Deze diensten worden aan 
u verleend als u zelf daartoe tijdelijk of 
blijvend niet meer in staat bent. Het kan 
dus per persoon verschillen welke zorg er 
verleend wordt. De zorg voor u wordt met 
u besproken en daarna vastgelegd in het 
zorgplan. Dit zorgplan wordt regelmatig met 
u besproken en eventueel bijgesteld.

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. Hierdoor blijft u zo lang 
mogelijk zelfstandig. Waar u assistentie 
nodig hebt, verlenen onze medewerkers 
die natuurlijk. Zie ook bij belevingsgericht 
werken over onze zorgvisie.

Ziek
Wanneer u ziek bent, wordt u verzorgd op 
uw eigen kamer. Alleen als u langdurige 
of intensieve hulp nodig hebt, kan het 
nodig zijn dat u tijdelijk, of blijvend, wordt 
overgeplaatst naar een verpleeghuis of 
ziekenhuis. Dit gebeurt in overleg met u en 
uw familie.
Steeds meer kunnen ouderen in een woon-
zorgcentrum verregaande vormen van 
verzorging ontvangen. Hierdoor kunt u er 
blijven wonen, ook wanneer u lichamelijk of 
psychisch achteruitgaat. Zo is het mogelijk 
in De Loet te blijven wonen, wanneer u 
geheugenproblemen zou krijgen. 
Dit gebeurt altijd in overleg met u en uw 
familie. Voor meer informatie over opvang 
van cliënten met een somatische of een 
psychogeriatrische indicatie informeert u bij 
de teamleider.

Leefklimaat
Er wordt veel gedaan om het leefklimaat 
zo prettig mogelijk te maken. Dit gebeurt 
door het organiseren van allerlei activiteiten, 
de aankleding van de ruimten en een 
goede verzorging. Maar voorop staat 
een respectvolle bejegening van u, uw 
familieleden en vrienden. Wij gaan ervan uit 
dat u en onze medewerkers zich samen in 
zullen spannen voor een prettige sfeer om in 
te wonen en te werken!

Belevingsgericht werken
Verhuizing naar een woonzorgcentrum is 
voor de meeste mensen een emotionele 
gebeurtenis. Het confronteert hen met 
hun fysieke of geestelijke achteruitgang. 
Bovendien betekent de verhuizing 
een verlies van de eigen vertrouwde 
woonomgeving. Ieder mens beleeft dit op 
zijn of haar eigen manier.
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 

Verzorging
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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. 

Contactverzorgende
De Contactverzorgende (CV) of 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 CV of EVV zal, als er geen pasklaar 
antwoord gegeven kan worden, verwijzen 
naar iemand die de cliënt verder kan helpen. 
De CV of 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 CV of EVV de 
zorgverlening met de cliënt. De cliënt 
kan dan aangeven tevreden te zijn of nog 
wensen te hebben. De CV of EVV neemt 
de opmerkingen van de cliënt mee naar de 
bespreking van het zorg(behandel)plan of 

multidisciplinair overleg. Na afloop van de 
bespreking neemt de CV of 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. 
Kortom, de Contactverzorgende (CV) 
of Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
(EVV) is de spin in het web als het gaat om 
belevingsgericht werken.

Zorgdossier
Iedere cliënt heeft een eigen zorgdossier. 
Uw zorgdossier bevindt zich in een 
afgesloten dossierwagen in het kantoor. 
Het zorgdossier geeft ons de kans 
verschillende vormen van zorg goed op 
elkaar af te stemmen en zowel wij als u zijn 
op de hoogte wie wat op welk moment 
doet en wat afspraken hierin zijn. 

De teamleider is de eindverantwoordelijke 
voor de inhoud van het zorgdossier. 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. 

Zorgdiensten
Afhankelijk van de behoefte behoort tot de 
verzorging:
- assistentie bij de dagelijkse routine,
- lichamelijke verzorging en/of verpleging,
- psychosociale begeleiding,
-  geestelijke verzorging,
 -  assistentie bij het doen van de 

huishouding.
Teneinde overplaatsing naar een verpleeg-
huis uit te stellen of te voorkomen beschikt 
De Loet over een groepsverzorging genaamd 
‘de Vlinderkamer’. 
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Geestelijke verzorging
De Loet is van oorsprong een niet kerkelijk 
woonzorgcentrum. Eenmaal per week is er 
een dienst in de grote zaal op de begane 
grond. Tijden en dagen staan vermeld op 
het gele informatieblad dat wekelijks wordt 
verspreid. Ook op de memoborden staat 
deze informatie vermeld.

Huishouding
Ook de huishouding stemmen wij af op 
uw behoefte. Het principe is dat u, indien 
mogelijk, zelf de kleine huishoudelijke 
werkzaamheden verricht. Eén keer per week 
geeft de huishoudelijk verzorgende het 
appartement een schoonmaakbeurt. Met u 
wordt besproken wat er gedaan wordt. 
De huishoudelijk verzorgende spreekt 
hiervoor met u een vaste dag en tijdstip af. 

Hulpmiddelen
Indien u hulpmiddelen nodig heeft, zal in 
overleg met u worden besproken welke 
hulpmiddelen verkregen moeten worden. 
Afhankelijk van het soort hulpmiddel 
dat u nodig heeft, betekent dit dat het 
hulpmiddel gehuurd kan worden of moet 
worden gekocht. Ook afhankelijk van het 
soort hulpmiddel, is de wijze waarop het 
verkregen kan worden. Dit kan via uw 
ziektekostenverzekering, de Gemeente 
Heiloo volgens de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) of via uw huisarts.

Indien het hulpmiddel via uw ziekte kosten-
verzekeraar en uw huisarts verkregen 
kan worden, zal de contactverzorgende 
of teamleider dit voor u regelen. Indien 
het hulpmiddel via de Gemeente Heiloo 
aangevraagd moet worden, dient u dit 
zelf te regelen. Wij kunnen u daarbij 
desgevraagd ondersteunen.

Waar nodig zal de inrichting van het 
appartement in overleg met u aangepast 
worden, zodat een adequate hulpverlening 
in het appartement kan plaatsvinden. 

Mantelzorg
Om de zorg en dienstverlening voor de 
cliënten van De Loet aan een goede 
kwaliteit te laten voldoen is het noodzakelijk 
om aanvullende hulp van mantelzorg 
te vragen. Uiteraard zijn dit geen taken 
waarvoor deskundigheid wordt vereist, 
deze zorg wordt door gekwalificeerde 
mede werkers verricht. Het betreft de zorg 
die als aanvullend wordt gezien. Om voor 
u duidelijk te maken welke de mantel-
zorgtaken zijn, is dit op papier gezet, u vindt 
ze als bijlage bij deze folder. Wij stellen het 
zeer op prijs als wij voor deze taken een 
beroep op de mantelzorg mogen doen. 

Medicijnen
De Loet is aangesloten bij de apotheek 
Heylo die via het Baxtersysteem (zakjes) uw 
medicijnen wekelijks bij De Loet bezorgt. 
Deze zakjes worden u door de medewerker 
van de verzorging aangereikt, die ook 
de bestelling van de medicijnen regelt. 
In overleg met u, uw contactpersoon en 
een medewerker van de verzorging wordt 
afgesproken of dit per keer, per dag of 
per week gebeurt. Wij willen u dan ook 
vriendelijk verzoeken u aan te sluiten bij 
deze apotheek. 
Als u zelf de medicijnen regelt, dat wil 
zeggen de doosjes in eigen beheer heeft, 
dan dient u ook zelf voor de bestelling van 
nieuwe medicatie te zorgen. 
Op elke kamer is een medicijnkastje dat 
afgesloten kan worden.

Overige diensten 
en producten  
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Oproep/alarmering
Er is 24 uur per dag verzorging aanwezig. 
Op momenten dat u dringende hulp nodig 
heeft, kunt u gebruik maken van de oproep. 
U beschikt over een draadloze alarmering. 
Heeft u hierop gedrukt, dan gaat er bij de 
verzorgende een oproep cliëntalarmering af. 
U ondertekent een overeenkomst voor het 
gebruik en de ontvangst van een halsalarm.
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Bezoek
Uw gasten zijn uiteraard vrij om u op elk 
tijdstip van de dag te bezoeken. Wat dat 
betreft verandert er niets aan de thuis-
situatie zoals u deze gewend bent. Het zou 
prettig zijn als zij rekening houden met de 
activiteiten die in De Loet  georganiseerd 
worden. 

Logeerkamer
Indien uw bezoek wil blijven slapen, dan 
bestaat de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de logeerkamer. In de 
logeerkamer staan twee één persoons-
bedden. De logeerkamer kunt u reserveren 
bij de receptie. Aan het huren van de logeer-
kamer zijn kosten verbonden.

Was

In De Loet kunt u uw boven- en 
onderkleding laten wassen. Aan de kleding 
vinden geen herstelwerkzaamheden plaats.

De handdoeken en het beddengoed 
worden door wasserij “Lips” gereinigd. 
Een folder van Lips ligt ter inzage bij de 
linnenkamer.

Bezoek
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Broodmaaltijd
Voor het ontbijt en de avond (brood)maaltijd 
bent u zelf verantwoordelijk. Bent u niet in 
staat om zelf naar de winkel te gaan, dan 
doet de voedingsassistente dit voor u. Zij 
zorgt ook voor u als u zelf uw brood niet 
klaar kunt maken.
U ontvangt maandelijks een vergoeding van 
de kosten van de broodmaaltijd, cliënten die 
naar de ‘Vlinderkamer’ gaan, krijgen deze 
vergoeding niet! 

Menukeuzesysteem 
In De Loet is er dagelijks een keuze mogelijk 
uit twee menu’s. U kiest uw maaltijd zowel 
in het restaurant als op uw kamer als u gaat 
eten: wij werken met het meals on wheals-
systeem.

Restaurant
In het restaurant wordt de warme maaltijd 
tussen 12.00 uur en 13.30 uur geserveerd. 
Kunt u niet zelfstandig naar het restaurant 
gaan dan wordt u door een medewerker 
van de verzorging gebracht. Dit geldt 
alleen voor het middageten. Indien u in uw 
appartement wilt eten dan wordt de warme 
maaltijd omstreeks 12.00 uur geserveerd. 

Warme maaltijd
U kunt uw warme maaltijd in het restaurant 
of in het eigen appartement gebruiken. 
Besluit u in de avond de maaltijd te eten 
dan heeft u een magnetron nodig. Voor 
cliënten met een bepaald dieet kan er 
advies ingewonnen worden van een diëtiste. 
Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of 
specialist nodig.

Bezoek meeeten
Indien u bezoek krijgt dat mee wil eten, 
dan is dit mogelijk, zowel in het restaurant 
als in het appartement. U dient dan bij 
een medewerker van de receptie een 
maaltijdbon aan te schaffen. Dit kan voor 
10.00 uur ’s morgens voor dezelfde dag 
(eerder mag ook). Het aantal gasten dat 
mee kan eten bedraagt maximaal vier 
personen. U dient de kosten contant bij de 
receptie af te rekenen. 

Voeding
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Hoe ziet een dag er voor u uit in De Loet? 
U kunt zelf bepalen hoe laat u op wilt staan 
en wilt ontbijten. Heeft u hulp nodig bij 
wassen en aankleden dan wordt het tijdstip 
in overleg met de verzorgster vastgesteld. 
U kunt zelf koffie en of thee zetten in uw 
appartement, maar u kunt ook naar het 
restaurant gaan. De voedingassistente zet, 
indien u dit zelf niet kunt door ziekte, de 
koffie/ thee op uw kamer. Dit zelfde geldt 
voor de koffie/thee in de middag. Zonodig 
bestaat de mogelijkheid om in de rolstoel 
naar de zaal gebracht te worden. 
Hieronder treft u een overzicht van de 
activiteiten die De Loet biedt. 

Activiteiten
De activiteitenbegeleiding biedt uiteen-
lopende activiteiten voor grote en kleine 
groepen, en soms ook individuele 
activiteiten. Immers: zoveel verschillende 
mensen, zoveel verschillende wensen. 
Indien u wenst zal de medewerker van 
de activiteiten begeleiding de lijst met 
activiteiten met u doornemen, waarbij u 
kunt aangeven waar uw interesses liggen.
Het programma en waar de activiteiten 
plaats vinden staan vermeld op de gele info. 
Tevens worden activiteiten op de prikborden 
bij de lift en de zaal aangekondigd.

Recreatiezaal 
De recreatiezaal kunt u zien als een centrale 
ontmoetingsplek. Deze is dagelijks geopend. 
’s Morgens en ’s middags kunt u hier koffie 
drinken en de warme maaltijd gebruiken. 
’s Morgens en ’s middags vinden hier 
sommige activiteiten plaats. Tevens is hier 
een biljart aanwezig.

Dagindeling
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(op alfabetische volgorde)

Administratie
Bij de centrale cliëntenadministratie kunt 
u terecht voor vragen, vergoedingen 
of betalingen. De cliëntenadministratie 
bevindt zich op de Parlevinkerstraat 23, 
1951 AR in Velsen-Noord. Telefoonnummer; 
088 9958700, faxnummer; 088 9958799.

Aula
De aula kan gebruikt worden voor het 
opbaren/condoleren na overlijden

Begeleiding en vervoer
De begeleiding en vervoer van en naar 
het ziekenhuis is een taak van de familie 
of kennissen. 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 contactverzorgende en 
moet minimaal vier werkdagen van te voren 
aangevraagd worden.

Bibliotheek
De Loet heeft op de eerste etage een 
bibliotheek. Voor openingstijden verwijzen 
wij u naar de gele informatie. Van de 
Openbare bibliotheek is een wisselcollectie 
aanwezig waarvan ook grote letterboeken 
deel uitmaken.

Bloed prikken
Zo nodig kan er op uw kamer bij u bloed 
geprikt worden. Hiervoor hoeft u niet naar 
het ziekenhuis. 

Diëtist
U kunt aan de medewerker van de 
verzorging vragen of de diëtist bij u wil 
komen. Zij maakt dan een afspraak om 
u te bezoeken. Het kan zijn dat u of uw 
familie knelpunten met de warme maaltijd 
ervaart, u een dieet vanuit het ziekenhuis 
heeft meegekregen of dat u bijvoeding 

(drinkvoeding) nodig heeft. Schroom niet en 
vraag gewoon. De diëtist helpt u graag. 

Duofiets
In overleg met medewerksters van de 
‘Vlinderkamer’ is deze te reserveren.

Huisarts
In het woon- en zorgcentrum behouden 
cliënten hun eigen huisarts. U moet hem/
haar echter wel zelf berichten van uw 
verhuizing naar De Loet.
Komt u van buiten de regio, dient u zelf een 
nieuwe huisarts in Heiloo te vinden.

Informatiebulletin	
Het informatiebulletin verschijnt wekelijks, 
dit wordt ook wel de gele info. genoemd.
Verder wijzen we u erop dat ViVa! 
Zorggroep een website heeft. Hier wordt 
informatie gegeven over de veertien 
locaties. Het adres van de website is www.
vivazorggroep.nl

Kerkdiensten
Zie voor meer informatie de gele info.

Kapsalon
De kapsalon voor dames én heren bevindt 
zich op de tweede etage. Er is een 
gediplomeerd kapster/kapper aanwezig, bij 
wie u een afspraak kunt maken. Voor exacte 
tijden zie de gele info. 

Liften	
In de hal is een grote lift aanwezig. Op de 
korte gang is een kleine lift aanwezig. Deze 
liften gaan tot de tweede etage. 

Pedicure
U dient zelf uw afspraken met de pedicure 
te maken. 

Voorzieningen
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Post en kranten
U kunt uw eigen uitgaande post bij de 
receptie afgeven. Zij zorgen dat deze in 
de TNT-brievenbus terechtkomt. U kunt 
het uiteraard ook zelf naar de brievenbus 
brengen. De binnengekomen post wordt 
door de receptie gesorteerd per etage. 
De post en kranten (als u geabonneerd 
bent) worden door de medewerkers van 
de verzorging in uw eigen brievenbus 
gedeponeerd. 

Ramen lappen
Vier maal per jaar komt de glazenwasser bij 
ons langs om de buitenramen te lappen. 

Receptie
De receptie heeft verschillende functies, 
zoals het ontvangen van gasten, geven van 
informatie, bedienen van de telefooncentrale, 
bedienen van de oproepinstallatie enz. Bij 
de receptie kunt u altijd met al uw vragen 
terecht. Zij kunnen u doorverwijzen. Bij 
de receptie is van 08.00 uur tot 18.30 uur 
altijd iemand aanwezig. Zaterdag is dat van 
09.30 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 
17.30 uur. De voordeur is op dezelfde tijden 
geopend als de receptie. Arriveert u of uw 
bezoek na die tijd, dan kunt u aanbellen. Het 
openen van de deur kan enige tijd duren. Dit 
heeft te maken met de werkzaamheden van 
de verzorging.

Roken
De Loet is een rookvrij zorgcentrum. 
Dat wil zeggen dat er in de hal, gangen, liften 
en alle openbare ruimtes niet gerookt mag 
worden. U bent uiteraard vrij om in uw eigen 
appartement wel te roken. Wel is hierbij de 
voorwaarde dat buiten uw appartement geen 
hinder of overlast mag zijn van tabaksrook. 
Rook gaat in vloerbedekking zitten, daarom 
geven wij u het advies te kiezen voor een 
gladde vloerbedekking. 
Dit is echter geen verplichting.

Technische	Dienst	
De technische dienst van De Loet draagt 
zorg voor het beheer, onderhoud en 
bedrijfszeker houden van het gebouw en de 
technische installaties. Voordat een nieuwe 
cliënt in De Loet zijn/haar intrede doet in het 
appartement, wordt van tevoren ‘geschouwd’ 
zodat eventuele technische gebreken 
opgelost zijn voordat u in huis komt. 
Bij de inrichting van het appartement kan de 
technische dienst eventueel behulpzaam zijn. 
Reparaties in en om uw appartement kunnen 
worden aangevraagd bij de verzorgende 
of de receptie. Voor reparatie aan eigen 
inventaris of spullen zorgt u zelf.

Tijdelijke	afwezigheid
Als u van plan bent een hele dag of nacht 
weg te blijven dan willen wij dat graag weten. 
Geeft u dit even door aan een medewerker 
van de verzorging. Zij kan u zonodig de 
betreffende medicatie meegeven. 
Het afzeggen van de warme maaltijd kunt u 
aan de receptie doorgeven. 

Trombosedienst
De trombosedienst komt in De Loet indien dit 
nodig is. 

Veiligheid 
Alle buitendeuren op de begane grond zijn 
voorzien van een beveiliging en alarm. Voor 
meer informatie over veiligheid verwijzen wij 
u naar de folder richtlijnen veiligheid. 

ViVa! Zorggroep beschikt in alle locaties 
over medewerkers die de cursus ‘Bedrijfs-
hulpverlening’ hebben gevolgd. Zij kunnen 
snel en deskundig optreden bij calamiteiten. 
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Vrijwilligers
In De Loet zijn veel vrijwilligers actief. 
Dankzij hen kan er veel gebeuren. De 
vrijwilligers vormen een belangrijk 
en onmisbaar onderdeel van ons 
verzorgingshuis. Dit doen zij door al 
hun werkzaamheden uit te voeren met 
aandacht voor de cliënt. Zij helpen op 
verschillende etages, in de recreatiezaal, bij 
de activiteiten, op de huiskamerprojecten 
en bij de  kerkdiensten. Ze bezoeken 
cliënten en wandelen met hen. De inzet van 
vrijwilligers is een welkome aanvulling op de 
professionele zorg.

Winkel
Op de begane grond bevindt zich de 
winkel. Deze is van maandag tot en met 
zaterdag geopend, zie openingstijden op 
de gele info. U kunt daar alle dagelijkse 
boodschappen kopen. Loopt u vrijblijvend 
binnen en kijk er eens rond. Deze wordt 
volledig gerund door vrijwilligers.
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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 met de betrokkene 
te bespreken. Hierna zal gekeken worden 
hoe de problemen het best kunnen worden 
opgelost. 
Als dit niet tot een bevredigende oplossing 
leidt, bestaat de mogelijkheid om een 
klacht in de dienen. Een klachtenformulier 
met klachtenbrochure kunt u vinden in de 
folderstandaard bij de receptie. U kunt het 
ingevulde klachtenformulier deponeren in 
de witte klachtenbus die in de hal hangt. 
Ook kunt u uw klacht direct schriftelijk 
indienen bij de klachtencommissie van ViVa! 
Zorggroep of bij de Raad van Bestuur. 

Cliëntenraad
Hoe het in De Loet toegaat, is niet alleen 
een zaak van de locatiemanager en Raad 
van Bestuur. Ook als cliënt heeft u iets 
over het woon- en zorgcentrum te zeggen. 
Daarom is er een cliëntenraad. Deze raad 
is er voor de belangen van de cliënt en 
bestaat uit leden afkomstig uit het woon- en 
zorgcentrum, de aanleunwoningen en uit de 
wijk en wordt rechtstreeks door u gekozen. 
De cliëntenraad komt regelmatig bijeen 
om onderwerpen die de cliënten betreffen 
te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn 
het schoonhouden van de appartementen, 
ontspanningsactiviteiten, de warme maaltijd, 
de informatievoorziening aan de cliënten. 
De cliëntenraad heeft regelmatig overleg 
met de locatiemanager. 

Waardering, klachten 
en cliëntenraad
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