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WELKOM

Welkom bij WVO Zorg
Binnenkort mogen wij u en uw familie van harte welkom heten in zorgcentrum de Zoute
Viever omdat zelfstandig thuis wonen niet meer zo goed gaat.
Om de overgang van thuis naar de Zoute Viever zo prettig mogelijk te maken, willen wij u
daarbij zoveel mogelijk assisteren. U krijgt een appartement, deze is gelijkvloers en van alle
gemakken voorzien. Hier is voldoende ruimte om uw privé bezittingen te plaatsen, waardoor
u zich snel thuis zult voelen. In uw appartement kunt u familie en vrienden ontvangen zoals
u dat gewend bent.
Het zal een nieuwe fase worden in uw leven. U zult ook nieuwe mensen ontmoeten. Als u
dat wilt, kunt u met hen samen eten, op het terras koffie of thee drinken of meedoen aan
activiteiten. Er is een ruim aanbod van activiteiten bij de Zoute Viever en leuke uitstapjes.
Er is 24 uur per dag zorg voor u en uw medebewoners. Wij ondersteunen u waar dat nodig is
op een manier die u prettig vindt. We leveren zorg op maat, want uw wensen, persoonlijke
aandacht, liefdevolle zorg en het professioneel waarborgen van uw gezondheid staat hoog in
ons vaandel. Op deze wijze kunt u weer volop van het leven genieten.
Verder krijgt u een vast aanspreekpunt, uw contactverzorgende, waar u en uw
vertegenwoordiger terecht kunnen met al uw vragen. Wij hopen dat u en uw dierbaren zich
snel echt thuis gaan voelen bij ons.

Wilma de Rijke
locatiemanager
De Zoute Viever
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WONEN BIJ WVO ZORG

Wonen in zorgcentrum De Zoute Viever
In onze zorgcentra bieden we een fijne woonomgeving voor mensen met (beginnende)
dementie of chronische lichamelijke klachten. In het zorgcentrum verblijft u in een
comfortabel appartement wat u naar eigen wens kunt inrichten. Een poes, hond of vogeltje?
Uw huisdieren zijn van harte welkom in De Zoute Viever. Wat wel belangrijk is, is dat u uw
huisdier zelf kunt verzorgen en dat niemand last heeft van uw dier.
In De Zoute Viever woont een bijzondere bewoonster: poes Mau. Veel mensen stellen haar
aanwezigheid in hun woning erg op prijs. Soms wordt Mau opgehaald voor een bezoekje aan
een bewoner die zich eenzaam voelt of gewoon even wil genieten van Mau.

Samen voelt beter
Wij werken vanuit de Planetree-filosofie. Planetree is een manier van denken, kijken,
luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat. Zorg voor u, maar ook zorg voor
onze medewerkers. Bij Planetree ligt de focus op persoonsgerichte zorg, de menselijke kant
van de zorg. Het betekent iedere dag de moeite waard maken voor onze cliënten. Het
betekent aandacht voor ieders eigenheid, die naar voren komt in grote én kleine dingen die
de dag uitmaken en bij iemands leven horen.
Wanneer u zorg nodig heeft, wordt veel van wat eerst vanzelfsprekend was opeens een
uitdaging. Juist dan is het belangrijk om waar dat mogelijk is eigen keuzes te maken en
verbonden te blijven met de mensen die u dierbaar zijn. In de optiek van ‘Iedere dag de
moeite waard’ zijn u en uw familieleden onze voornaamste leermeesters. Het gaat immers
om uw leven en de mogelijkheden om dat SAMEN vorm te geven. Want samen voelt beter.

Planetree: merkbaar
mensgerichte zorg, bij
alles wat we doen.
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WONEN BIJ WVO ZORG

Betrokkenheid van familie
Juist voor bewoners in het zorgcentrum is een netwerk van vertrouwde gezichten erg
belangrijk. Hoe goed en deskundig onze medewerkers ook zijn, ze kunnen man of vrouw,
zoon of dochter, buurvrouw of goede vriend niet vervangen. We benadrukken daarom hoe
belangrijk het is dat al deze vertrouwde gezichten er in de nieuwe woning nog steeds zijn. En
dat andere contacten van bijvoorbeeld verenigingen of de kerk, daar waar mogelijk is
gewoon blijven bestaan.
We nodigen uw familie, vrienden en bekenden dan ook van harte uit om de vertrouwde
dingen met u te blijven doen. Ze zijn van harte welkom om dagelijks langs te komen en met
kleine dingetjes te helpen. Of misschien wel wekelijks de haren in de krul zetten, aardbeien
uit eigen tuin meenemen, samen naar het koor gaan, het bijhouden van de administratie of
het begeleiden naar een specialist in het ziekenhuis.
Betrokkenheid en hulp van uw familie, vrienden en bekenden heeft voor ons ook een
praktische kant. Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor onze bewoners te zorgen. En
als iedereen af en toe een handje uitsteekt, dan kunnen we met elkaar de leuke dingen doen
die het leven waardevol maken.

Communicatie met familie
We vinden het belangrijk dat de familie weet hoe het met hun naaste gaat. We houden
contact via telefoon en in gesprekken, en via het Cliëntportaal Caren Zorgt.

Caren Zorgt is een website voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. De
website helpt om de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.
Eén van de mooie extra’s van deze website is dat er een beveiligde verbinding kan worden
gelegd met het elektronisch zorgdossier dat wij gebruiken binnen WVO Zorg. Als u wilt - en
daarvoor toestemming geeft - kunt u en uw familie en/of vertegenwoordigers meelezen in
de rapportages van de zorgmedewerkers. Het verkrijgen van een toegangscode voor de
koppeling van Caren Zorgt aan ons elektronisch zorgdossier, gaat via een akkoordverklaring.
U vult deze verklaring in en geeft deze aan uw contactverzorgende. Enkele dagen nadat we
de verklaring hebben verwerkt ontvangt u de toegangscode. Voor vragen over Caren Zorgt
kunt u terecht bij onze medewerkers.
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VERHUIZEN, EERSTE DAG

Uw verhuizing naar De Zoute Viever
Uw appartement bestaat uit een zit/slaapkamer en een badkamer met douche en toilet. U
kunt uw eigen meubilair meenemen om uw appartement naar eigen wens in te richten.
Ieder appartement heeft een telefoonaansluiting en een kabelaansluiting voor radio en tv. In
het appartement bevindt zich ook een oproepsysteem, waarmee u dag en nacht een
zorgmedewerker kunt oproepen als dat nodig is. Dat geeft wel zo'n veilig gevoel. Alle
appartementen zijn rolstoeltoegankelijk.
Uw woonadres zal in de Gemeentelijke Basis Administratie gewijzigd moeten worden. Dit
kunt u of uw familie doen bij de gemeente Vlissingen. De gemeente kan hierbij vragen naar
een bewijs van inschrijving. Dit document ontvangt u van ons zodra u bij ons woont.

Foto: een voorbeeld van een kamer in De Zoute Viever

Uw eerste dag op De Zoute Viever
Op de eerste dag heten wij u welkom op uw woning. Er zal een kort gesprekje zijn met een
vaste medewerker van uw woning. In dit welkomstgesprek kunt u de vragen stellen die u op
dat moment heeft. Uw familie of vrienden zijn welkom om u nog een tijdje gezelschap te
houden, dat is geheel aan u wat u prettig vindt. Uw familie mag altijd bellen om te vragen
hoe het met u gaat, al is het ’s avonds laat of ’s nachts. Het telefoonnummer van de afdeling
staat achterin deze brochure.
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DE EERSTE DAGEN

Praktische zaken
Eten en drinken
U kunt ervoor kiezen om de maaltijden in uw appartement te gebruiken. Maar als u het
prettig vindt om samen met anderen te eten, dan kunt u rond het middaguur aanschuiven
aan een gedekte tafel in de recreatiezaal van de Zoute Viever om daar gezamenlijk de warme
maaltijd te nuttigen. De broodmaaltijd kunt u gebruiken in uw appartement, de
benodigdheden hiervoor worden bij u langs gebracht.
Het is mogelijk om tegen betaling een maaltijd te bestellen voor uw bezoek. U kunt hiervoor
terecht bij de receptie (0118 – 448 600).
Voedselveiligheid
Lekker en veilig eten vinden wij belangrijk binnen WVO Zorg. Hoe om te gaan met het
bewaren en bereiden van eten staat beschreven in de landelijke hygiënecode die wij volgen.
Graag vragen wij ook uw aandacht voor voedselveiligheid.
Brengt uw familie bijvoorbeeld een zelf gebakken taart mee? Dat waarderen we ten zeerste.
Het is wel van belang dat het meegebrachte lekkers veilig is. Appeltaart, koek, cake of heel
fruit zijn voorbeelden van minder bederfelijke producten. Anders is het met vleeswaren, vis,
gebak met slagroom, salades en zuivel.
Mocht u iets lekkers ontvangen voor bij de koffie op de woning, plaats het zo spoedig
mogelijk in de koelkast en gebruik zoveel mogelijk een koeltas. En meldt het even aan de
medewerkers op de woning.
Wanneer u een eigen koelkast heeft, maken wij graag afspraken met u en uw familie over
het schoonmaken van de koelkast indien u dit zelf niet meer kunt. Dit vinden we een
gedeelde verantwoordelijkheid.
Uw nieuwe postadres
De post voor u kan gestuurd worden naar:
Zorgcentrum De Zoute Viever
T.a.v. dhr/mevr……………………………..
Dongestraat 1
4388 VJ Oost-Souburg
Uw post wordt bezorgd in uw appartement. Als u zelf post wilt versturen kunt u de post –
voldoende gefrankeerd – afgeven bij de receptie. Deze post wordt dagelijks naar het
postkantoor gebracht.
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Verhuiskaartjes
In het informatiepakket zitten 6 verhuiskaartjes voor u. Daarmee kunt u familie, kennissen,
buren en andere bekenden laten weten wat uw nieuwe adres wordt. Mocht u nog meer
kaartjes willen hebben, dan kunt u deze verkrijgen bij de receptie.
Was
Beddengoed en linnengoed wordt voor u gewassen. Dit is
gratis. Uw eigen kleding kan wekelijks gewassen worden tegen
een vergoeding. Het wassen van de kleding wordt verzorgd
door de firma LIPS. De kleding wordt door LIPS voorzien van
een barcode label. De kosten bedragen 52,55 per maand.
U kunt er ook voor kiezen om de was door uw familie of bekenden te laten verzorgen.
Schoonmaak
Of het nu gaat om bloemen water geven, de vensterbank afstoffen of stofzuigen: als u dit
zelf wil blijven doen is dat mogelijk. In De Zoute Viever heeft u een vaste medewerker voor
het huishoudelijke werk in uw appartement. Met hem of haar maakt u afspraken over welke
werkzaamheden u nog zelf kunt doen en welke door hem of haar worden overgenomen.
Afval
Huisvuil wordt meegenomen door de huishouding wanneer zij de kamer komen
schoonmaken. Als de pedaalemmer vol is wordt deze meegenomen door de verzorging.
Glas, oud papier en klein chemisch afval zoals batterijen kunt u brengen naar in een kar in
het fietsenhok, of afspreken dat de huishouding dit meeneemt.
Logeren
De Zoute Viever beschikt niet over een logeerkamer. In Ter Reede in Vlissingen is wel een
logeerkamer waar familie tegen een vergoeding kan overnachten. Meer informatie over de
kosten en de beschikbaarheid van deze kamer kunt u krijgen bij de receptie van Ter Reede.
Er is ook een Bed & Breakfast gevestigd in Oost-Souburg, gevestigd in de hoofdwinkelstraat.
Alarmering
In uw appartement is een alarmeringssysteem. Als u dringend hulp nodig heeft drukt u op de
rode knop. Een zorgmedewerker komt zo snel mogelijk naar u toe.
In de badkamer hangt een rode trekschakelaar. Ook hiermee kunt u het alarm in werking
stellen. Zo nodig kan er ook een losse zender worden aangesloten die u aan een koordje om
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DE EERSTE DAGEN

uw nek kunt hangen. U kunt dan altijd hulp inroepen, waar u ook bent in uw appartement.
Deze halszender is bedoeld voor gebruik in huis, hij werkt helaas niet als u naar buiten gaat.
Rolstoel, rollator of scootmobiel
De Zoute Viever voldoet aan alle wettelijke eisen van brandveiligheid. Gevaarlijke situaties
willen we allemaal voorkomen. In verband met de veiligheid van alle bewoners moet de
doorgang in de gangen vrijgehouden worden. Daarom mag uw rollator, rolstoel of
scootmobiel NIET in de gang staan. Als u gebruik maakt van een scootmobiel, dan zoeken we
samen met u naar een geschikte plaats waar u deze kunt stallen en opladen.
Een dag meemaken in het zorgcentrum
Ook voor uw naaste familie is de verhuizing een belangrijk moment. Uw familieleden krijgen
ook te maken met een wereld die nieuw voor hen is. Daarom nodigen we hen van harte uit
om kort na de verhuizing een dagje op bezoek te komen, om zo alles wat er gebeurt mee te
maken. Op zo’n dag leren we elkaar allemaal beter kennen, niet alleen de medebewoners en
de vaste medewerkers, maar ook andere mensen die een rol op de woning spelen, zoals
leidinggevenden, verpleegkundigen en behandelaars. Uw familie leert bovendien de
dagelijkse routine kennen en gaat zich hopelijk snel thuis voelen. Er is tijd voor uitwisseling
van informatie en uitleg over het hoe en waarom van beleid en keuzes. Voor u als nieuwe
bewoner kan het ook fijn zijn om een vertrouwd gezicht te zien en samen de nieuwe
omgeving te verkennen of naar een activiteit te gaan. Uw familie is dus van harte welkom!
We horen graag van te voren wanneer iemand wil komen, u kunt dit aangeven bij de
verzorging.
Overlijden
Er is geen mogelijkheid tot opbaren in zorgcentrum de Zoute Viever.
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ZORGVERLENING

Zorgverlening in zorgcentrum De Zoute Viever
In het zorgcentrum werken veel mensen. Allemaal gezichten waar u de komende tijd
hopelijk snel aan gewend zult raken. Om ervoor te zorgen dat zij herkenbaar zijn, dragen alle
medewerkers van WVO Zorg een naamplaatje met hun foto, naam en functie.
Medewerkers
In De Zoute Viever werken verzorgenden en verpleegkundigen. Het kan zijn dat er een
stagiaire meehelpt met de dagelijkse taken; wij zijn een erkende leerinstelling voor de
opleidingen in de zorg. Uw contactverzorgende heeft een speciale rol: hij of zij onderhoudt
de contacten met u en uw familie en beantwoordt uw vragen met betrekking tot uw
zorgdossier. Op de Zoute Viever is een locatiemanager werkzaam, die het team van
medewerkers aanstuurt.

PLAK HIER DE STICKER
met foto en naam
contactverzorgende

Huisarts
Als u uit Oost-Souburg komt, houdt u uw eigen huisarts. Bent u niet afkomstig uit OostSouburg, dan melden wij u aan bij de huisartsen van de praktijk bij het Ambachtsveld. Als u
uw huisarts nodig heeft, kan een van de verzorgenden een afspraak voor u maken.
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ZORGVERLENING

Medicijnen
WVO Zorg hanteert de landelijk opgestelde ‘veilige principes in de medicatieketen’. Dit
houdt onder andere in dat de medicijnen die wij in ons beheer krijgen, voorverpakt geleverd
worden in zakjes op een rol. De apotheek heeft in dit verdeelsysteem per moment van
inname de juiste medicijnen verpakt per persoon.
Als u medicijnen gebruikt, vragen wij u deze mee te nemen naar het zorgcentrum. Uw
huisarts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicijnen. In overleg met u
wordt bekeken of u de medicijnen in eigen beheer blijft houden, of dat uw medicijnen in het
verdeelsysteem worden opgenomen en door onze medewerkers aan u gegeven worden op
de juiste momenten. De afspraken die we maken over de medicijnen worden door uw
contactverzorgende vastgelegd in uw zorgdossier.
Het kan zijn dat uw apotheek voor het verwerken van uw medicijnen in het verdeelsysteem
extra kosten in rekening brengt.
Geestelijke verzorging
Uw dominee, pastoor, pastoraal werker of andere contactpersonen van de kerk zijn van
harte welkom om u te blijven bezoeken als u bij ons woont.
Heeft u behoefte om te praten over levensvragen, maar zelf geen contacten waar u dit mee
kunt bespreken? Kees Simons is geestelijk verzorger en verbonden aan WVO Zorg. Als u met
hem wilt spreken, kunt u hem bereiken op telefoonnummer 06 - 204 567 10.
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Zorgdossier
Het zorgdossier bevat de afspraken die met u zijn gemaakt. Het wordt ook wel het
zorgleefplan genoemd. Hierin wordt opgeschreven welke zorg u ontvangt. Uw hulpvraag kan
natuurlijk veranderen. Daarom wordt het zorgleefplan minimaal twee keer per jaar met u
besproken en bijgesteld wanneer dat nodig is.
Incidenten
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij proberen er alles aan te doen om ongelukjes te
voorkomen. Wanneer een bewoner bij een ongeval of bijna-ongeval betrokken is geweest
vult de betrokken medewerker altijd een speciaal formulier in (een MIC-formulier, Melding
Incident Cliënt) en wordt het voorval besproken met de leidinggevende. Zo kunnen wij leren
van het voorval en kunnen we herhaling voorkomen. Meer informatie hierover kunt u
krijgen bij de medewerkers.
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ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

Activiteiten en Diensten
Hier vindt u een overzicht van diverse activiteiten en diensten van De Zoute Viever.
Activiteiten

In De Zoute Viever is veel te doen. Er zijn verschillende activiteiten waar u aan
mee kunt doen zoals bingo, gymnastiek, handwerken, koersballen, sjoelen,
zingen of bloemschikken. Er worden ook regelmatig uitstapjes georganiseerd.
Op de aankondigingsborden in de Zoute Viever staan de activiteiten
aangegeven. U ontvangt ook elke maand een activiteitenkalender.

Audicien

Elke 4e dinsdag van de maand houdt de audicien spreekuur in de ruimte
achter de receptie. Als u bijvoorbeeld problemen heeft met uw
gehoorapparaat kunt u een afspraak maken.

Bibliotheek

De activiteitenbegeleiders van De Zoute Viever komen langs de deuren met
boeken. De collectie wordt regelmatig gewisseld, zodat u steeds weer andere
boeken kunt lenen.

De Pas

Bewoners van WVO Zorg ontvangen gratis De Pas. Met deze voordeelpas
profiteert u het hele jaar door van kortingen en voordelen bij allerlei bedrijven
en winkels op Walcheren en de Bevelanden.

Feestzaal/
verjaardag

Wilt u uw verjaardag of iets anders vieren? U kunt hiervoor een ruimte
reserveren waar u met familie en bekenden bij elkaar kunt zijn. U kunt dit
regelen via de receptie (tel. 0118 – 448 600). De Zoute Viever kan ook de
catering verzorgen als u dat wilt. Bijvoorbeeld koffie met gebak, of hapjes en
drankjes.

Fietsen
stalling

Schuin tegenover de receptie is de fietsenstalling. De stalling is van buitenaf te
bereiken via de zijdeur. Voor fietsen van bezoekers staan bij de hoofdingang
fietsenrekken.
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Huiskamers

ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

Bewoners die extra zorg nodig hebben, kunnen de dag doorbrengen in de
daarvoor bedoelde huiskamers. Deelname aan het dagprogramma in de
huiskamers is alleen mogelijk als u hiervoor een indicatie heeft.

Foto: Huiskamer de Madelief
Hulpmiddel

Als u een hulpmiddel nodig heeft, zoals bijvoorbeeld krukken, een po- of een
douchestoel dan kunt u die lenen. Uw contactverzorgende kan dit samen met
u aanvragen.

Internet

Er is draadloos internet in De Zoute Viever, vraag bij de receptie naar de
mogelijkheden om hiervan gebruik te maken.

Kapper

De kapsalon is gevestigd tegenover de receptie. De kapsalon is geopend op
dinsdag en vrijdag. U kunt een afspraak maken bij de kapsalon zelf (tijdens
openingstijden) of via de verzorging of de receptie.

Kortdurend
verblijf

Het kan voorkomen dat iemand die zelfstandig thuis woont, tijdelijk meer zorg
nodig heeft dan thuis kan worden geboden. Bijvoorbeeld na een ongeval of
ziekte. In zo’n geval bestaat de mogelijkheid voor een kortdurende opname in
de Zoute Viever op de kamer voor tijdelijk verblijf.
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ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

Tweemaal per jaar komt er een opticien in De Zoute Viever. U kunt uw ogen
laten meten en ook eventueel een bril uitzoeken uit de collectie brilmonturen.
Op de aankondigingsborden staat aangegeven wanneer de opticien
langskomt.

Overige zorg Als u door de huisarts bent doorverwezen naar andere zorgverleners zoals
bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige, diëtiste, fysio- of ergotherapeut
dan kan een verzorgende u helpen om een afspraak te maken.
Pedicure

Er kan een pedicure langskomen voor uw voetverzorging. Dit kunt u
aanvragen via de verzorging. Kosten voor de pedicure zijn voor eigen
rekening, tenzij de behandeling op advies van de arts plaatsvindt. Als u een
eigen pedicure heeft die aan huis kan komen, dan kan dit uiteraard ook.

Receptie

Dagelijks is de receptie in De Zoute Viever geopend van 8.30 - 21.30 uur.
Algemeen telefoonnummer van de receptie: 0118 - 448 600.

Taxi

Collectief Vervoer is een aanvulling op het openbaar vervoer en maakt
onderdeel uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Oudere
inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen tegen een laag tarief hiervan
gebruik maken. In deze taxi’s reist u samen met anderen naar uw
bestemming. Hiervoor is een persoonsgebonden pas nodig die u kunt
bestellen bij Porthos, het loket voor WMO op Walcheren (tel. 0118 – 448 844)
Een reguliere taxi - tegen een hoger tarief dan Collectief Vervoer - kunt u
bestellen bij Taxi Centrale Vlissingen (tel 0118 – 416 000).
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Tuin

ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

De Zoute Viever heeft een prachtige tuin. Er is een heerlijk terras met mooie
beplanting en bestrating. WVO Zorg heeft een volkstuin met Zweeds huisje op
volkstuincomplex Levenslust in Vlissingen. In de zomer wordt de volkstuin regelmatig
bezocht.

Foto: de tuin van De Zoute Viever
Technische
dienst
Trombose
dienst

Vervoer

Als er een apparaat van De Zoute Viever kapot is, of u wilt bijvoorbeeld een
lamp of een schilderij ophangen, dan kunt u de technische dienst bellen via de
receptie van De Zoute Viever (0118 – 448 600).
De trombosedienst komt aan huis in De Zoute Viever. Het is ook mogelijk om
bloed af te laten nemen voor laboratoriumonderzoek. U kunt hiervoor een
afspraak laten maken via de verzorging.
Op loopafstand van De Zoute Viever, aan de lekstraat, bevindt zich een
bushalte in de richting van Vlissingen of Middelburg. Bij de receptie kunt u
naar de aankomst- en vertrektijden van de bussen vragen.

Vrijwilligers Er werken 800 vrijwilligers voor WVO Zorg. Zij leveren een belangrijke bijdrage
aan het welzijn van de bewoners. Benieuwd wat u als familie of bekende kunt
betekenen voor de zorg van uw naaste of andere bewoners? Bespreek het
eens met de medewerkers op de woning of neem contact op met de
vrijwilligerscoördinator op nummer 0118 448 475.
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Contact met u
Contact met u en uw naasten vinden wij belangrijk: voor betrokkenheid over en weer, om te
horen hoe u de zorg ervaart en om te horen waar wij de zorg kunnen verbeteren.

Familie-activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waar uw familie ook welkom bij is. Verder
organiseert zorgcentrum De Zoute Viever familiebijeenkomsten waar u andere familieleden
en mantelzorgers kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen. Meestal worden de
familiebijeenkomsten georganiseerd rondom een thema waarover we met elkaar van
gedachten kunnen wisselen.
Cliëntenraad
Zorgcentrum De Zoute Viever heeft een eigen cliëntenraad. Deze cliëntenraad behartigt uw
belangen en spreekt regelmatig met de teamleider. De diverse cliëntenraden van WVO Zorg
zijn gekozen door bewoners en bestaan uit bewoners en familieleden.
Social media
Het gebruik van social media kan een goede manier zijn om met anderen te kunnen
communiceren. Maar soms brengt een bericht gevolgen met zich mee die u liever had
voorkomen. Bedenk als u iets op internet of social media wilt plaatsen of het klopt wat u
schrijft, wat de gevolgen van plaatsing kunnen zijn, maar vooral of anderen wel willen dat u
deze informatie en /of foto’s plaatst.
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Nieuws
Naast het contact met u over zorg en welzijn, houden wij u graag op de hoogte van nieuws
van de diverse woningen en WVO Zorg. Een paar keer per jaar ontvangen de
contactpersonen van bewoners van zorgcentrum De Zoute Viever per mail een nieuwsbrief
met nieuwtjes over De Zoute Viever, aangevuld met algemene wetenswaardigheden.
Zorgkaart Nederland
Uw ervaring met de zorg en dienstverlening van WVO Zorg kunt u delen op de website
www.zorgkaartnederland.nl. Deze website wordt beheerd door Patiëntenfederatie NPCF.
Een zorgorganisatie kan hier door cliënten gezocht, gevonden en gewaardeerd worden.
Potentiële cliënten en familieleden kunnen hier terecht om informatie over de zorg te
vergelijken. Voor ons is het belangrijk om te weten hoe onze zorg- en dienstverlening
gewaardeerd wordt. We horen dan ook graag uw ervaringen over onze zorg. Als u dat wenst,
kunt u uw waardering anoniem plaatsen.
Klachten
Alle locaties van WVO Zorg hebben het kwaliteitskeurmerk ISO 9001. Dit betekent dat alle
zorg en diensten van WVO Zorg van goede kwaliteit zijn en door deskundig personeel
geleverd worden. Kwaliteit is wat u als cliënt ervaart en we staan altijd open voor suggesties.
Als u een klacht heeft, willen wij dit graag weten. Ook uw naasten of anderen kunnen een
klacht indienen. Wij kunnen daar van leren en het geeft ons de kans om dingen anders en
beter te doen. U kunt dit het beste bespreken met de direct betrokkenen, of uw
contactverzorgende of de teamleider. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact
opnemen met de vertrouwenspersoon van WVO Zorg: Désirée Baks. Zij kan eventueel
bemiddelen en proberen om tot een goede oplossing te komen. De vertrouwenspersoon is
bereikbaar via telefoonnummer 0118 - 448 426.
U kunt ook uw klacht bij de Klachtencommissie Zeeland indienen. In de brochure van de
Klachtencommissie Zeeland kunt u lezen over de klachtenregeling die is opgesteld in
samenwerking met andere zorginstellingen. Komt u er niet uit met de vertrouwenspersoon,
al dan niet met bemiddeling van de Klachtencommissie Zeeland? Dan kunt u uw klacht onder
bepaalde voorwaarden voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg. Deze commissie is
onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS. Ze zijn bereikbaar via
telefoonnummer 070 -310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).
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Indicatie
Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een indicatie nodig. De aanvraag en toekenning
van de indicaties gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt het recht
op zorg in een indicatiebesluit.
Zorgkantoor
Het indicatiebesluit van CIZ wordt doorgestuurd naar het Zorgkantoor. Zorgkantoren zijn
zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar in de
regio. Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de langdurige
zorg krijgen waar ze recht op hebben. Het zorgkantoor maakt afspraken met zorginstellingen
over welke zorg zij mogen leveren en de kwaliteit die de zorginstelling u moet leveren.
Zorgleveringsovereenkomst
Als u in het zorgcentrum komt wonen, ontvangt u een zorgleveringsovereenkomst in
tweevoud. In dit contract is vastgelegd wat de gezamenlijke afspraken zijn op het gebied van
zorg- en dienstverlening. Wij ontvangen graag een ondertekend exemplaar van de
zorgleveringsovereenkomst terug.
Eigen Bijdrage
Als u langdurige zorg krijgt, betaalt de overheid grotendeels de kosten. U bent wel verplicht
om, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage te betalen voor het verblijf in het
zorgcentrum. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent de eigen bijdrage uit en
stuurt u een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage - en bijvoorbeeld een
proefberekening - vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl
Overige eigen kosten
De meeste diensten in zorgcentrum De Zoute Viever vallen onder de wet langdurige zorg. Er
zijn verschillende kosten die voor eigen rekening komen:
Verzekeringen
U kunt ervoor kiezen om een collectieve Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering bij
ons af te sluiten. Hierdoor bent u verzekerd voor alle schade die u toebrengt aan anderen,
zowel in het zorgcentrum als daarbuiten. Als u zich wilt aanmelden voor de collectieve
verzekering, kunt u dat aangeven op de zorgleveringsovereenkomst.
Ook is er de mogelijkheid om een collectieve Inboedelverzekering af te sluiten, met
uitgebreide dekking. Hierdoor bent u verzekerd voor schade door brand en inbraak.
Kostbaarheden als exclusieve sieraden vallen niet onder deze verzekering, daarvoor dient u
zelf een verzekering af te sluiten als u dat wenst.
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Rolstoelen die verkregen zijn via de WLZ zijn collectief verzekerd door WVO Zorg. Als u een
eigen rolstoel heeft, dient u hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Elektrische rolstoelen
moeten verzekerd zijn met een zogenaamde bromfietsverzekering.
Tijdens uw verblijf in het zorgcentrum dient u verzekerd te blijven voor ziektekosten via uw
zorgverzekeraar.
Schaderegeling
Het kan gebeuren dat er onverhoopt iets kwijtraakt, stuk gaat of op een verkeerde manier
uit de was komt. In zo’n geval bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen in
de geleden schade. U kunt hierover contact opnemen met de teamleider van De Zoute
Viever.
Hoeveel bedragen de bijkomende kosten?
Ieder jaar wordt de prijslijst van WVO Zorg opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op onze
website. Een gedrukt exemplaar van de prijslijst wordt bijgevoegd bij de documenten die u
ontvangt bij de verhuizing. Omdat de bedragen aan verandering onderhevig zijn, vervangen
wij waar nodig de gedrukte exemplaren van de prijslijst en vermelden wij niet de bedragen
voor de overige eigen kosten in deze brochure.
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TELEFOONNUMMERS

Lijst met belangrijke telefoonnummers
Receptie de Zoute Viever:

0118 – 448 600

Verpleegkundige van dienst:

0118 – 448 611

Maatschappelijk Werk

0118 – 448 567

Locatiemanager - Wilma de Rijke

0118 – 448 600

Teamleider – Jolanda Joziasse

0118 – 448 610

Geestelijk verzorger Kees Simons

06 - 204 567 10

Vertrouwenspersoon Désirée Baks
klachtenbehandeling

0118 – 448 426

Supermarkt Het Supertje (via de receptie)

0118 – 448 600

Kapsalon (via de receptie)

0118 – 448 600

Telefoonnummer van de afdeling

_______________
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