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Wij heten u van harte welkom in woon
zorgcentrum Strammerzoom en hopen 
dat u zich snel thuis voelt in uw nieuwe 
woning. 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 woonzorgcentrum 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 
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 teammanager terecht.  
De dagelijkse leiding over alle 
leidinggevenden en hun medewerkers 
ligt bij de wijkmanager. 

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

Wij wensen u een prettige tijd in 
Strammerzoom.

Welkom!
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De organisatie ViVa! Zorggroep 

Strammerzoom 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. 

Wij hebben gekozen voor ‘wijkgericht 
werken’, wijkgerichte zorg. We willen dicht 
bij de cliënt staan; zichtbaar zijn voor de 
cliënt op een locatie waar alle zorg en 
diensten samenkomen om de bewoner in 
de wijk van A tot Z te kunnen bedienen. 
Wij vinden dat bewoners in de wijk moeten 
kunnen rekenen op goede voorzieningen 
en gezondheidszorg dichtbij huis. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom haar werkgebied 
opgedeeld in negen wijken. 
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Strammerzoom
•	 is	goed	toegankelijk.	Ligt	op	400	meter	

van het centrum van Akersloot. Er is 
een	bushalte	op	250	meter	van	de	
hoofdingang;

•	 heeft	een	gebruiksvriendelijke	inrichting;
•	 is	gericht	op	bevordering	van	zelfzorg	

met aanvullende zorg waaronder 
groepsverzorging ten behoeve van 
psychogeriatrische cliënten;

•	 beschikt	over	30	appartementen	op	de	
begane grond. De oppervlakte van een 
appartement bedraagt  28 m2;

•	 beschikt	over	2	appartementen	voor	
tijdelijke opname voor maximaal zes 
weken; 

•	 beschikt	over	een	gezellige	gezamenlijke	
ruimte, het Trefpunt, terras aan het water 
met visvlonder;

•	 kapsalon,	leestafel,bibliotheek	en	tv-
hoek;

•	 heeft	een	internetspot.

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!

Wonen in Strammerzoom
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Tijdens uw  kennismakingsgesprek heeft 
u uitleg gekregen over de administratieve 
zaken die u moet regelen bij verhuizing naar 
Strammerzoom. 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 (overheid)instanties.  
Dit formulier kunt u opsturen naar TNT. 

•	 Dienst	burgerzaken
 U dient uw verhuizing naar Strammerzoom 

door te geven aan de dienst Burgerzaken 
van de gemeente Castricum. 

•	 Kabelabonnement	
 U kunt uw kabelabonnement 

opzeggen en een aansluiting krijgen in 
Strammerzoom. Uw opzegging dient u 
schriftelijk te doen en de brief te richten 
aan uw kabelleverancier. Vermeldt u de 
reden van opzegging. In Strammerzoom 
bestaat een collectief kabelabonnement. 
U ontvangt hiervoor een nota. 

•	 Telefoon	
 Via KPN kunt u uw telefoonaansluiting 

overzetten naar uw appartement in 
Strammerzoom. De kosten hiervoor zijn 
voor eigen rekening.

•	 Verzekeringen
 U neemt automatisch deel aan de 

collectieve verzekeringen van de ViVa! 
Zorggroep. Dit betreft de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering en de 
brand- en inboedel verzekering. U kunt 
uw eigen verzekeringen opzeggen. 

•	 Huisarts
 Hebt u een huisarts in Akersloot dan 

kunt u uw eigen huisarts behouden. 
Hebt u een huisarts buiten de regio dan 
verzoeken wij u over te gaan naar een 
huisarts in Akersloot.

 U kunt dit met uw eigen huisarts 
bespreken.

•	 Eigen	bijdrage
 In de brochure Uw eigen bijdrage bij 

verblijf in een AWBZ-instelling kunt 
u onder andere lezen hoe de eigen 
bijdrage wordt berekend. Mochten er 
daarna nog vragen zijn dan kunt u met 
het zorgkantoor bellen. 

•	 Overeenkomst	zorgverlening	
 Na acceptatie van het appartement 

tijdens het kennismakingsgesprek heeft 
u een zorgleveringsovereenkomst 
gekregen. In deze zorgleverings-
overeenkomst worden alle afspraken en 
leveringsvoorwaarden vastgelegd. U kunt 
het vergelijken met een huurcontract. In 
de overeenkomst staan de verplichtingen 
van de ViVa! Zorggroep en van u, als 
cliënt van locatie Strammerzoom. U wordt 
verzocht het formulier te ondertekenen.

•	 Uw	huisdier
 De mogelijkheid van het houden voor een 

huisdier en de voorwaarden waaronder 
dit kan, heeft u eveneens besproken.

 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 woonslaapkamer, 
een keukentje en een badkamer met 
douche, toilet en wastafel.

Ingebruikname
Bij de kennismaking is u verzocht om de 
datum en het tijdstip waarop u in het 
appartement komt wonen zo mogelijk  
5 dagen van tevoren door te geven. U zult  
vervolgens een welkomstbrief ontvangen  
waarin de naam van de verzorgende die 
u ontvangt, staat vermeld. Om u een 
goede zorg en opvang te kunnen bieden, 
dient u op een werkdag uw intrek in het 
appartement te nemen. Dit kan ’s morgens 
vanaf	10.00	uur	tot	uiterlijk	14.30	uur.	
Op de dag van de verhuizing kunnen 
maximaal twee familieleden/contact-
personen (tegen een kleine vergoeding) de 
warme maaltijd gebruiken. Dit dient u wel 
van tevoren door te geven. 

Sleutel
U ontvangt tijdens het inhuizingsgesprek 
de sleutel van uw appartement. U kunt 
tegen betaling van borg een extra sleutel 
aanvragen. Er geldt een maximum van 
1 extra sleutel. Het formulier hiervoor 
ontvangt u tijdens het inhuizingsgesprek en 
kunt u bij de teammanager inleveren. 
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. 
Voor cliënten met psychogeriatrische 
problematiek gelden bijzondere afspraken 
m.b.t beheer van de sleutel. Deze worden 
in samenspraak met de contactpersoon 
vastgelegd.

Opknappen en schoonmaken
Bij uw intrek in het appartement zorgt 
de technische dienst ervoor dat het 
appartement in goede staat verkeert. Indien 
nodig zorgt Strammerzoom voor:
•	 behang	en/of	witten	(u	mag	dit	niet	zelf	

doen)
•	 boren	(u	mag	niet	zelf	boren).

Bij de bezichtiging van het lege  
appartement hoort u van de teammanager  
of het appartement wordt opgeknapt  
en zo ja wat er wordt opgeknapt.  
De beoordeling ligt bij de technische dienst. 
De kosten hiervan zijn voor Strammerzoom. 
U dient zelf zorg te dragen voor de 
(brandvertragende)  stoffering. Bij het leggen 
van de vloerbedekking wijzen wij u erop dat 
het vloerbedekking/zeil niet in zijn geheel 
gelijmd mag worden, alleen de randen. 
Wij adviseren met het oog op rollend 
materieel een harde, gladde vloer.
Uw appartement wordt wekelijks door een 
huishoudelijk verzorgende schoongemaakt. 
Bij de inhuizing 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 
werkruimte voor de verzorging. 
Gebruikt u een rollator of bent u rolstoel-
gebonden 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:
•	 kasten:	één	hang-legkast	aanwezig,	u	

kunt eventueel uw eigen kast meenemen;
•		vloerbedekking	/	zeil	/	laminaat:	in	het	
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keukengedeeltes is zeil aanwezig, in 
het woonslaapgedeelte dient u zelf 
voor bedekking te zorgen. Wij willen 
u aanraden laminaat, zeil, of harde 
vloerbedekking te nemen; 

•	 behang:	uw	appartement	wordt	netjes	en	
schoon opgeleverd;      

•		u	kunt	uw	eigen	meubelen,	bestek,	
serviesgoed,  magnetron, koffiezet-
apparaat, waterkoker, etc. meenemen. 
Kortom, u richt uw eigen huis in. Wel 
verzoeken wij u rekening te houden met 
voldoende loop- en werkruimte voor de 
verzorging;

•	 badkamer	bevat:	toilet,	douche		en	een	
douchestoel, wastafel met spiegel;

•		keuken	bevat	een	koelkastje.
 U kunt via de technische dienst gebruik 

maken van hulpmiddelen om uw 
meubilair te verhuizen. U kunt hiervoor 
een afspraak maken met de huismeester 
onder vermelding van naam en het 
nummer van uw appartement.

Bed
U bent verplicht een bed op seniorenhoogte 
mee te nemen. Dit in verband met de 
Arbo-wet- en regelgeving. U heeft hiervoor 
een machtiging van de huisarts nodig 
waardoor vervolgens een aanvraag bij de 
ziektekostenverzekeraar wordt gedaan. 
Deze aanvraag wordt door de teammanager 
of contactverzorgende gedaan. Het eerste 
half jaar krijgt u eerst een bed via de 
Thuiszorg, daarna wordt het bed door de 
verzekeraar geleverd. 
 
Parkeren / fietsenstalling
Voor de hoofdingang  van Strammerzoom 
zijn een aantal algemene parkeerplaatsen. 
Als u uw fiets meeneemt, kunt u deze in  
de overdekte fietsenstalling plaatsen.  
De medewerkers maken ook gebruik van 
deze stalling. 
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Algemeen
De verzorging in Strammerzoom 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. 
Dat kan dus per persoon (veel) verschillen. 
Welke verzorging u ontvangt wordt met 
u besproken en daarna vastgelegd in het 
zorgplan. Dit zorgplan wordt regelmatig met 
u geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

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. 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 
in uw eigen woning. Indien u langdurige, 
intensieve of specifieke hulp nodig hebt, 
kan het nodig zijn dat u tijdelijk, of blijvend, 
wordt overgeplaatst naar een andere 
afdeling,  een verpleeghuis of ziekenhuis. 
Dit gebeurt in overleg met u en uw familie.
Strammerzoom kent zogenoemde 
‘aanvullende zorg’ . Dit is een vorm van 
meerzorg die extra gegeven wordt bovenop 
de zorg die in het verzorgingshuis wordt 
geboden. Het leveren van verpleeghuiszorg 
is in Strammerzoom niet mogelijk!

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. 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 
zullen daardoor meer plezier in hun werk 
hebben.

Als hulpmiddel bij het belevingsgericht 
werken, maken verzorgenden gebruik van 

Verzorging
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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. 

De Contactverzorgende
De Contactverzorgende (CV) 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 zal, als er geen pasklaar antwoord 
gegeven kan worden, verwijzen naar iemand 
die de cliënt verder kan helpen. De CV 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 de zorg-
verlening met de cliënt. De cliënt kan dan 
aangeven tevreden te zijn of nog wensen 
te hebben. De CV neemt de opmerkingen 
van de cliënt mee naar de bespreking van 
het zorgplan of monodisciplinair overleg. 
Na afloop van de bespreking neemt de 
CV 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) 
(is de spin in het web als het gaat om 
belevingsgericht werken.

Cliëntdossier
Wij stemmen de verzorging af op de 
behoefte. U krijgt dus ‘zorg op maat’. 
Centraal hierin staat het cliëntdossier. De 
contactverzorgende zet samen met u op 
schrift welke zorg u nodig heeft en hoe dat 
aangepakt gaat worden. Dit plan ligt niet 
voor altijd vast. Het wordt regelmatig met u 
besproken om te zien of de verzorging goed 
verloopt en of het plan misschien veranderd 
moet worden. 
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. 

Zorgdiensten
Afhankelijk van de behoefte behoort tot de 
verzorgingshuiszorg:
•	 assistentie	bij	de	dagelijkse	routine
•	 lichamelijke	verzorging	en/of	verpleging
•	 psychosociale	begeleiding
•	 hulp	bij	de	huishouding
•	 ondersteunende	activiteiten

Overplaatsing naar een verpleeghuis kan 
niet altijd worden voorkomen. Als u in 
zodanige mate behoefte aan verpleging 
hebt, die- gelet op het karakter van het 
verzorgingshuis – niet meer voldoende kan 
worden geboden, zal het noodzakelijk zijn 
dat u naar een verpleeghuis verhuist. In 
geval van overplaatsing zal deze geschieden 
in overleg met u en uw contactpersoon, de 
behandelend arts en de teammanager.  
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Geestelijke verzorging 
Geestelijke verzorging kan u helpen bij tal 
van vragen die zich voordoen. Vragen van 
levensbeschouwelijke aard kunnen met een 
geestelijk verzorger besproken worden. 
Desgewenst kunnen cliënten op aanvraag 
in contact komen met een medewerker 
van de geestelijke verzorging van de ViVa! 
Zorggroep. Pastoraal werkers vanuit de 
parochie kunnen evenzeer geestelijke zorg 
en ondersteuning bieden.

Strammerzoom heeft een katholieke 
oorsprong. Het huidige woonzorgcentrum 
heeft een neutrale signatuur en is er voor 
alle gezindten. 
De mogelijkheid bestaat elke donderdag-
ochtend aan te sluiten bij de katholieke 
kerkdienst in de aangrenzende herdenkings-
ruimte. Desgewenst kan men onder 
begeleiding van vrijwilligers gebruik maken 
van de nabijgelegen Hervormde kerk voor 
het bijwonen van diensten. 

Twee keer per jaar vindt er een herdenkings-
dienst plaats voor overleden cliënten. 
De aankondigingen hiervoor vindt u in 
het huisorgaan ‘de Snipper’ en op het 
informatiebord in het Trefpunt.

Huishouding
Ook bij de huishouding houden wij 
rekening met uw wensen. Het principe 
is dat u, indien mogelijk, zelf de kleine 
huishoudelijke werkzaamheden verricht. 
Eén	keer	per	week	geeft	de	huishoudelijk	
verzorgende het appartement een schoon-
maakbeurt. Het pakket bestaat deels uit 
een vaste werkzaamheden: het  sanitair en 
keukenblok, en voor het andere deel is het 
uw keuze. 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. De wijze waarop het 
hulpmiddel verkregen wordt is afhankelijk 
van het soort hulpmiddel. Dit kan via uw 
ziektekostenverzekering, de Gemeente 
Castricum volgens de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en/of uw huisarts.

Indien het hulpmiddel via uw ziektekosten-
verzekeraar en uw huisarts verkregen kan 
worden, zal de contactverzorgende of 
teammanager dit voor u regelen. Indien 
het hulpmiddel via de Gemeente Castricum 
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.  
Uit veiligheidsoverwegingen (brandweer) 
is het niet toegestaan om de rollator/
rolstoel of booster  op de gang te plaatsen, 
deze moeten een plekje vinden in het 
appartement. 

Maatschappelijk werk
Misschien dat u al contact heeft gehad 
met een maatschappelijk werker vóór 
uw verhuizing naar het woon- en 
zorgcentrum. Indien u gebruik wilt maken 
van maatschappelijk werk kunt u dit via de 
contactverzorgende aanvragen.

Mantelzorg
Om de zorg en dienstverlening voor de 
cliënten van Strammerzoom aan een goede 
kwaliteit te laten voldoen is het noodzakelijk 
om aanvullende hulp van een mantelzorger 

Overige diensten en producten 
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te vragen. Uiteraard zijn dit geen taken 
waarvoor deskundigheid wordt vereist, 
deze zorg wordt door gekwalificeerde 
medewerkers verricht. Het betreft de 
zorg die als aanvullend wordt gezien. 
Om voor u duidelijk te maken welke de 
mantelzorgtaken zijn, is dit op papier gezet. 
Ongeveer een week na binnenkomst stuurt 
de contactverzorgende deze naar de eerste 
contactpersoon van de nieuwe cliënt.  
Wij stellen het zeer op prijs als wij voor deze 
taken een beroep op de mantelzorg mogen 
doen. 

Medicijnen(verstrekking)
Strammerzoom is aangesloten bij de 
apotheek Scharlei die via het Baxtersysteem 
(zakjes) uw medicijnen wekelijks bij 
Strammerzoom 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, d.w.z de 
doosjes in eigen beheer heeft, dan dient 
u ook zelf voor de bestelling van nieuwe 
medicatie te zorgen. 

Oproep/alarmering
Er	is	24	uur	per	dag	verzorging	aanwezig.	
Op momenten dat u dringende hulp 
nodig heeft, kunt u gebruik maken van het 
oproepsysteem. U treft de alarmeringsknop 
aan boven uw bed, aan de muur en in de 
badkamer. Heeft u hierop gedrukt, dan 
ontvangt de verzorgende een signalering.
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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 
thuissituatie.	Na	17:00	uur	is	de	voordeur	
van Strammerzoom op slot. Dit wil echter 
niet zeggen dat u geen bezoek kunt 
ontvangen. Uw bezoek moet dan aanbellen, 
vervolgens zal de deur geopend worden.

Bezoek



14 Informatie Strammerzoom

Wasabonnement
Strammerzoom kan zorgen voor het wassen 
van uw kleding en bed- en linnengoed 
(zie verder de informatiebrochure 
‘textielverzorging’). Hiervoor is het mogelijk 
een wasabonnement af te sluiten. U betaalt 
hiervoor een maandelijkse vergoeding.
U kunt ook zelf zorgen voor de was van  
uw bovenkleding en /of linnengoed.  
Bij de inhuizing spreekt u af waarvoor u 
kiest. Het chemisch reinigen van kleding en 
het wassen van gordijnen en vitrage is voor 
eigen rekening. 

Was
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De keuken bevindt zich in de hal.  
De maal tijden worden bij de cliënten  
in het appartement of in het Trefpunt 
geserveerd. Aan de kwaliteit van de  
maaltijd worden hoge eisen gesteld.

Broodmaaltijd
U draagt zelf zorg voor uw broodmaaltijd.  
U ontvangt maandelijks een vergoeding 
voor de kosten van de broodmaaltijd. U 
kunt in de nabijgelegen supermarkt brood 
en broodbeleg verkrijgen.
Indien u niet in staat bent om zelf uw 
broodmaaltijd te verzorgen bestaat er de 
mogelijkheid gebruik te maken van de 
voorziening in huis: 
Brood en beleg worden ‘s ochtends bij u  in 
het appartement gebracht. U kunt met een 
medewerker van de keuken afspreken welk 
beleg u wilt hebben, u  kunt zelf bepalen 
hoe laat u uw ontbijt en avondmaaltijd 
gebruikt.  
Kunt u niet zelf uw broodmaaltijd 
klaarmaken, dan wordt u hierbij geholpen. 
Bij de inhuizing spreekt men met u af waar u 
voor kiest.

Restaurant
In het Trefpunt wordt de warme maaltijd 
rond	12.00	uur	geserveerd.	Kunt	u	hier	
niet zelfstandig naar  toe gaan dan wordt 
u door een medewerker van de verzorging 
gebracht. Indien u in uw appartement wilt 
eten, wordt de warme maaltijd omstreeks 
12.15 uur geserveerd. 

Warme maaltijd
In Strammerzoom wordt de warme maaltijd 
’s middags geserveerd. U kunt uw warme 
maaltijd ook ’s avonds gebruiken, wel moet 
u hiervoor over een magnetron beschikken.  
U kunt uw warme maaltijd in het Trefpunt of 
in het eigen appartement eten. 
Zonodig 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 is dit mogelijk. U dient dan bij de 
keukenmedewerker een extra warme of 
broodmaaltijd aan te vragen. 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 zult hiervoor een rekening 
ontvangen.

Open	eettafel
Ook cliënten uit de wijk kunnen tegen 
betaling gebruik maken van de warme 
maaltijd in het Trefpunt. Hiervoor verwijzen 
wij u naar de brochure open eettafel die in 
de hal van Strammerzoom te vinden is in  
de folderkast.

Voedingscommissie
Maandelijks komt de voedingscommissie 
bijeen om eventuele wensen of 
aanpassingen aan het menu te bespreken 
De voedingscommissie is vertegenwoordigd 
door cliënten van het verzorgingshuis. 
Samen met de voedingscoördinator wordt 
de kwaliteit  
en smaak van de maaltijden besproken.

Voeding
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Hoe	ziet	een	dag	er	uit	in	Strammerzoom?
U kunt zelf bepalen hoe laat u op wilt staan 
en wilt ontbijten. U kunt zelf een kopje thee 
of	koffie	zetten.	Lukt	dit	niet	dan	krijgt	u	
dit van een medewerker van de verzorging. 
Heeft u hulp nodig bij wassen en aankleden 
dan wordt het mogelijke tijdstip in overleg 
met de verzorgende vastgesteld. 
De dag wordt gemarkeerd door etenstijden, 
koffie- en theedrinken. Indien u geen 
gebruik kunt maken van het Trefpunt 
worden koffie en thee op het appartement 
geserveerd (drie maal per dag).

Activiteiten
De activiteitenbegeleiding in Strammerzoom 
biedt uiteenlopende activiteiten voor 
grotere  en kleinere groepen en individuele 
activiteiten. Immers: zoveel verschillende 
mensen, zoveel verschillende wensen. 
Indien u wenst zal de medewerker van 
de activiteitenbegeleiding de lijst met 
activiteiten met u doornemen, waarbij u 
kunt aangeven waar uw interesses liggen. 

Aan de meeste activiteiten zijn voor de 
cliënten geen kosten verbonden. Wel voor 
activiteiten zoals kienen (voor de inkoop 
van de prijzen), creatieve activiteiten (kleine 
vergoeding voor materiaalkosten) en voor 
busreizen.
De activiteiten worden aangegeven in 
‘De Snipper’, en op het prikbord in de 
hal. Er is altijd een medewerker van de 
activiteitenbegeleiding aanwezig, samen 
met een aantal vrijwilligers.

Recreatieruimte
Het Trefpunt kunt u zien als een centrale 
ontmoetingsplek. Morgens kunt u hier koffie 
drinken en de warme maaltijd gebruiken. 
’s Middags vinden hier veel van de 
activiteiten plaats. 

Dagindeling
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(op alfabetische volgorde)

Administratie
De centrale cliëntenadministratie is 
gevestigd in het hoofdkantoor van 
ViVa Zorggroep. 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 deze begeleiding niet 
mogelijk is, 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 
of teammanager en moet vroegtijdig 
aangevraagd worden.

Bibliotheek
Strammerzoom heeft achter de koffie-
counter een openbare bibliotheekcollectie 
waarvan ook grote letterboeken onderdeel 
uitmaken. Deze collectie wordt jaarlijks 
gewisseld. Voor de uitleen van boeken kunt 
u terecht bij de activiteitenbegeleider.

Cliëntcontactpersoon 
Dit is een onafhankelijke persoon die ten 
behoeve van cliënten en op vrijwillige basis 
contacten legt met cliënten opverzoek van 
de cliënt. Dit kan zijn voor een vertrouwelijk 
gesprek, voor een praatje, om problemen te 
bespreken, om vragen voor te leggen of om 
klachten te uiten. De cliëntcontactpersoon 
kan helpen u wegwijs te maken bij het 
stellen van vragen of het aanspreken van de 
juiste personen. Ook bij de gewenning na 
verhuizing kan zij een ondersteunende rol 
spelen. De cliëntcontactpersoon is geen lid 
van de cliëntenraad, maar neemt wel deel 
aan de vergaderingen en kringgesprekken.

Diëtist
Het is mogelijk om een diëtist in te 
schakelen, hiervoor heeft u een verwijzing 
van de huisarts nodig. Er zal dan een diëtist 
van de thuiszorg ingeschakeld worden.  
U kunt aan een 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.

Glazen wassen
Vier maal per jaar komt de glazenwasser 
bij ons langs om de buitenramen schoon te 
maken. 

Huisarts
In het woon- en zorgcentrum behouden 
cliënten hun eigen huisarts mits dat een 
huisarts is die afkomstig is uit Akersloot.  
U moet hem/haar echter wel zelf berichten 
van uw verhuizing naar Strammerzoom.  
U kunt zelf een consult van uw huisarts 
aanvragen, of u kunt de verzorging 
vragen dit voor u te doen. De huisartsen 
hebben vaste dagdelen in de week dat ze 
Strammerzoom bezoeken.

Informatie
Het informatiemagazine ‘De Snipper’ 
verschijnt wekelijks en is het huisorgaan voor 
cliënten. Voor medewerkers en vrijwilligers is 
een eigen informatiebulletin. Er staan zaken 
in die belangrijk voor u kunnen zijn. Tevens 
staan alle activiteiten hierin vermeld. Verder 
wijzen we u erop dat ViVa! Zorggroep een 
eigen website heeft. Hier wordt informatie 
gegeven over de locaties. Het adres van de 
website is www.vivazorggroep.nl

Voorzieningen
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Internetspot
Bij de leestafel staat een computer die 
voor cliënten te gebruiken is. Cliënten 
kunnen hier eventueel met hulp van 
de activiteitenbegeleider het internet 
gebruiken.

Kerkdiensten
In de kapel wordt wekelijks een Rooms-
katholieke kerkdienst gehouden. In het 
maandoverzicht staat precies aangegeven 
wanneer en hoe laat deze kerkdiensten zijn.

Kapsalon
De kapsalon bevindt zich naast het Trefpunt. 
Er is een gediplomeerd kapster aanwezig, 
bij wie u een afspraak kunt maken.  
De kosten voor uw bezoek aan de kapster 
betaalt u in de kapsalon. De kapsalon is 
één	dagdeel	per	week	geopend.	Voor	
openingstijden zie het informatiebord.

Kringgesprek
Om werkelijk te weten wat de wensen van 
cliënten zijn organiseert de teammanager 
maandelijks een kringgesprek. In dit gesprek 
kan van alles aan de orde komen:vragen, 
klachten, ideeën, leuke verhalen te vertellen, 
het activiteitenprogramma, voorlichting over 
aankomende gebeurtenissen en andere 
denkbare onderwerpen. Het gesprek duurt 
ongeveer een uur.  Deelname is vrij. 

Leestafel
Voorin het Trefpunt staat een grote leestafel. 
U vindt hier allerlei bladen. Het staat u vrij 
om hier ten allen tijde bij aan te schuiven.

Pedicure
Hebt u een pedicure nodig dan kunt u dat 
doorgeven aan de verzorging. Zij maken 
een afspraak voor u. Zij komt bij u in het 
appartement. Vanzelfsprekend kunt u 
zich ook laten behandelen door uw eigen 
pedicure. De kosten van de pedicure komen 
voor eigen rekening, behalve als u hiervoor 
een indicatie heeft

Post/krant
U kunt uw eigen uitgaande post in de 
brievenbus bij het kantoor van de zorg 
deponeren. De TNT-medewerker komt 
deze legen. Uiteraard kunt u zelf uw post 
in de brievenbus vlakbij Strammerzoom 
deponeren. 
De binnengekomen post wordt door de 
zorg gesorteerd. De post en kranten (als 
u geabonneerd bent) worden door de 
medewerkers van de verzorging op uw 
appartement gebracht. 

Receptie
Strammerzoom heeft vanwege de beperkte 
omvang geen receptie. Bij vragen of voor 
het maken en of doorgeven van afspraken 
kunt u terecht bij de verzorging of de 
teammanager.

Roken
Strammerzoom is een rookvrij zorgcentrum. 
Dat wil zeggen dat er in de hal, gangen 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.
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Technische	Dienst	
De technische dienst kunt u inschakelen 
voor kleine reparaties in het appartement, 
zoals een lekkende kraan, een piepende 
deur of een kapotte lamp (geldt alleen 
voor de keuken en de badkamer. U kunt 
dit doorgeven aan een medewerker van de 
verzorging of aan de teammanager. Voor 
reparatie aan eigen inventaris of spullen 
draagt u zelf zorg.

Tijdelijke	afwezigheid
Als u van plan bent een hele dag of nacht 
weg te blijven, willen wij dat graag weten. 
Geeft u dit even door aan een medewerker 
van de verzorging. Zij kan u de eventueel 
benodigde medicatie meegeven en de 
warme maaltijd afzeggen. 

Veiligheid 
Voor meer informatie over uw veiligheid 
bij brand of een andere calamiteit in 
Strammerzoom verwijzen we naar de folder 
Richtlijnen veiligheid, die u kunt vinden in de 
folderstandaard in de gang.
Brand: wat wel en wat niet te doen? In het 
gebouw zijn brandvertragende deuren, 
meldingsknoppen en brandblusmiddelen 
aanwezig. Om brand te voorkomen mag 
u op het appartement geen kaarsen en/of 
waxinelichtjes branden. 
De ViVa! Zorggroep beschikt in alle 
locaties over medewerkers die de cursus 
‘Bedrijfshulpverlening’ hebben gevolgd. 
Zij kunnen snel en deskundig optreden bij 
calamiteiten. 

Vrijwilligers
In Strammerzoom zijn vrijwilligers actief. 
Dankzij hen kan er veel gebeuren.  
De vrijwilligers vormen een belangrijk en 
onmisbaar onderdeel van de organisatie. 
Dit door onder andere hun hulp bij allerlei 
activiteiten en hun aandacht voor de 
cliënten. De inzet van vrijwilligers is een 
welkome aanvulling op de professionele 
zorg. Wilt u gebruik maken van een dienst 
door	een	vrijwilliger?	Laat	ons	dit	weten!
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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 kenbaar/
bespreekbaar te maken. U kunt dit direct 
bespreekbaar maken. Indien u dit lastig 
vindt kunt u de cliëntcontactpersoon 
voor  cliënten inschakelen en/of een intern 
klachtenformulier gebruiken. Een intern 
klachtenformulier met klachtenbrochure 
kunt u vinden in de folderstandaard 
bij de receptie. U kunt het ingevulde 
klachtenformulier deponeren in de witte 
klachtenbus welke in de hal hangt. Nadat 
u de klacht kenbaar heeft gemaakt zal 
er in met u  besproken worden hoe de 
problemen het best kunnen worden 
opgelost. Als dit niet tot een bevredigde 
oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid 
om een klacht in de dienen bij de klachten-
commissie van de ViVa! Zorggroep of bij de 
Raad van Bestuur.

Cliëntenraad
Hoe het in Strammerzoom toegaat, is zeker 
niet alleen een zaak van de wijkmanager en 
Raad van Bestuur. Als cliënt heeft u iets over 
het woon 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- zorgcentrum, de 
aanleunwoningen en uit de wijk en worden 
rechtstreeks door u als cliënt 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 maandelijks overleg 
met de wijkmanager. De cliëntenraad van 
Strammerzoom telt vijf leden, bijgestaan 
door secartesse van de wijk. De namen 
met foto’s van de cliëntenraadsleden 
kunt u vinden in het Trefpunt op het 
informatiebord.

Waardering, klachten en 
cliëntenraad
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adres
Woonzorgcentrum Strammerzoom
Mozartlaan 1 B
1921 XC Akersloot
T 088-9957950

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

T 088-9958000 (lokaal tarief)

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

ViVa! Zorggroep
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