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WELKOM

Welkom bij WVO Zorg
Binnenkort verhuist u naar verpleeghuis Picassoplein. Dat is een belangrijke stap, waar u
misschien gemengde gevoelens bij heeft. Wij willen u zo goed mogelijk helpen om deze stap
te zetten. Verhuizen is immers een ingrijpende gebeurtenis. U gaat met onbekende mensen
een woning delen en het is begrijpelijk dat u zich afvraagt hoe dat allemaal gaat zijn. We
proberen u en uw familie zo goed mogelijk te informeren.
Wij doen ons best om u een prettig en veilig thuis te bieden, waar u uw vertrouwde leven
zoveel mogelijk kunt voortzetten. Wij helpen u waar dat nodig is, op de manier waarop u dat
fijn vindt. Uw familie en vrienden zijn welkom, net zoals ze bij u thuis altijd welkom geweest
zijn. U kunt te allen tijde aangeven wat uw wensen zijn.
Er is veel te vertellen over het wonen bij WVO Zorg. We proberen de informatie zo goed
mogelijk te spreiden. Bovendien krijgt u de meeste informatie ook op papier, zodat u het op
ieder gewenst moment terug kunt lezen. Natuurlijk mag u altijd vragen stellen. Als er
onduidelijkheden, onzekerheden of problemen zijn, kunt u dit gerust aangeven. Samen
komen we er eigenlijk altijd wel uit.
Wij hopen dat u en uw dierbaren zich snel echt thuis gaan voelen bij ons.

Patricia Rietbergen
Locatiemanager
verpleeghuizen
Ter Reede Vondellaan
en Picassoplein

Foto Patricia Rietbergen
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WONEN BIJ WVO ZORG

Wonen in verpleeghuis Picassoplein
In verpleeghuis Picassoplein woont u kleinschalig. Dat betekent dat u samen met anderen
woont en de beschikking heeft over een eigen kamer. U deelt de badkamer met de bewoner
de aangrenzende kamer. Daarnaast heeft iedere woning een ruime gezamenlijke
woonkamer met open keuken. Er zijn zeven kamers per woning. Er zijn vier verdiepingen
met elk één woning. Verpleeghuis Picassoplein is er voor mensen met dementie.

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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Betrokkenheid van familie
Voor u als bewoner in het verpleeghuis is het netwerk van vertrouwde gezichten erg
belangrijk. Hoe goed en deskundig onze medewerkers ook zijn, ze kunnen uw partner, 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.
We willen graag dat iedereen zich op zijn gemak voelt. We waarderen het als familie wil
ondersteunen bij het zetten van een kopje koffie of door een keertje te koken. Zeker als ook
de andere bewoners van de woning hierin betrokken kunnen worden.

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.
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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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Uw verhuizing naar Picassoplein
Uw appartement bestaat uit een zit/slaapkamer en een badkamer met douche en toilet die
gedeeld wordt met de bewoner van de aangrenzende kamer. De basisinrichting bestaat uit
een verstelbaar bed, een vaste kledingkast, een nachtkastje, vloerbedekking en gordijnen.
Neem vooral uw vertrouwde spullen mee om uw appartement in te richten. Het kan prettig
zijn als het appartement op de dag van de verhuizing al gezellig is ingericht. In goed overleg
is het meestal mogelijk om al eerder dan de dag van verhuizing spullen te komen brengen.
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 ingerichte kamer in verpleeghuis Picassoplein

Uw eerste dag op Picassoplein
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. U kunt kennismaken met uw medebewoners in de woonkamer. 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 woning staat achterin deze brochure.
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Zomaar een dag in Picassoplein

De dag verloopt eigenlijk zoals de meeste mensen dit gewend zijn. Krant lezen, koffie
drinken, tafeldekken, koken, samen de maaltijd gebruiken… het gebeurt er allemaal. We
vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Als u wilt, mag u meehelpen, maar niets moet.
U kunt ook deelnemen aan activiteiten. De activiteiten worden afgestemd op uw wensen en
op wat u kunt doen. Er is veel mogelijk. Van een wandeling maken, een spelletje spelen tot
luisteren naar muziek of een film kijken. Een andere keer bladeren we door een fotoboek en
praten we over vroeger. Wilt u liever een dutje doen, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Praktische zaken
Bezoek
Familie en bekenden zijn op ieder moment van de dag van harte welkom. Het bezoekadres,
en tevens de ingang van verpleeghuis Picassoplein, is: Pablo Picassoplein 87, 4382 KB
Vlissingen. Deze ingang van het verpleeghuis is bedoeld voor bewoners, familieleden en
medewerkers. Om binnen te komen heeft uw familie een toegangsbadge nodig. Deze badge
kan tegen betaling van een borgsom (€ 25) worden verkregen bij de receptie van locatie Ter
Reede aan de Vredehoflaan 370. De badge geeft toegang tussen 8:00 en 21:30 uur.
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Beveiliging
Om verpleeghuis Picassoplein te kunnen verlaten is een cijfercode nodig. De verzorging kan
uw bezoek de code geven.
Parkeren
Uw bezoek kan gebruik maken van de parkeerterreinen in de buurt van het verpleeghuis.
Het parkeren is gratis.
Eten en drinken
De avondmaaltijd wordt klaargemaakt op de woning in het verpleeghuis, soms samen met
de bewoners. Hulp van familie of vrijwilligers bij de maaltijd is altijd welkom, om
bijvoorbeeld uw favoriete maaltijd een keer voor de woning te koken. Uw familielid kan
mee-eten als hij of zij dit wenst, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.
In restaurant De Brasserie op de nabijgelegen locatie Ter Reede bent u van harte welkom
voor een dagschotel, à la carte menu, kopje koffie met gebak of voor een heerlijke lunch.
Ook als u iets te vieren heeft of met uw kinderen wilt komen eten, is dat mogelijk. Informeer
gerust naar de mogelijkheden.
Restaurant De Brasserie is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 21.00 uur. Met vragen kunt u
bellen naar, tel. 0118 - 448 439.
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 zelfgebakken 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 dan zo spoedig
mogelijk in de koelkast en gebruik zoveel mogelijk een koeltas. En meld het even aan de
medewerkers op de woning.
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, vragen wij u om deze mee te nemen naar het verpleeghuis. Onze
arts, ook wel specialist ouderengeneeskunde genoemd, controleert het medicatieoverzicht
en geeft opdracht aan de apotheek om de medicijnen voortaan in het
medicijnverdeelsysteem op te nemen. Dit systeem werkt met zakjes medicijnen, verdeeld
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naar moment van innemen, op een grote rol. Voor iedere bewoner in het verpleeghuis die
medicatie neemt, wordt gebruik gemaakt van dit systeem. Totdat de aanvraag bij de
apotheek verwerkt is, krijgt u de medicijnen uit de originele verpakking.
Uw nieuwe postadres
Post voor u kan gestuurd worden naar:
Verpleeghuis Picassoplein
T.a.v. de heer/mevrouw……………………………..
Woning ….
Pablo Picassoplein 87
4382 KB Vlissingen
Uw post wordt verzameld in een persoonlijk postvakje. Als u zelf post wilt versturen kunt u
de post – voldoende gefrankeerd – afgeven aan een medewerker.
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 van locatie Ter Reede.
Was
Beddengoed en linnengoed wordt voor u gewassen. Dit is gratis.
Uw eigen kleding kan tegen een vergoeding voor u gewassen
worden door de medewerkers van de woning. Voor deze
waskosten kunt u een machtigingsformulier invullen en afgeven bij
de medewerkers, de kosten hiervoor bedragen 52,55 euro per
maand. U kunt er ook voor kiezen om de was door uw familie of
bekenden te laten verzorgen.
Wij adviseren om een naamlabel aan te brengen in de kleding. Deze labels zijn bij diverse
online aanbieders te verkrijgen en zijn eenvoudig in te strijken. (bijv. www.goedgemerkt.nl
of www.naamlabel.nl).
Schoonmaak
Onze medewerkers zorgen voor een schoon en fris huis. Ook uw appartement wordt hierin
meegenomen. Persoonlijke bezittingen kunt u natuurlijk tussendoor zelf afstoffen als u dat
prettig vindt.
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Krant
Het verpleeghuis heeft geen krantabonnement voor algemeen gebruik. U kunt uw eigen
abonnement meenemen. Het is mogelijk dat op de woning waar u komt te wonen al een
krantabonnement is van iemand en dat u afspraken kunt maken om de krant samen te
lezen.
Logeren
Nabijgelegen locatie Ter Reede beschikt over een aantal logeerkamers, waar familie tegen
een vergoeding kan overnachten. Meer informatie over de kosten en de beschikbaarheid
van deze kamers kunt u krijgen bij de receptie van Ter Reede.
Kostbaarheden
U bent gehecht aan uw eigen spullen. Het is onze ervaring bij andere bewoners dat sieraden
gemakkelijk kwijt kunnen raken. We geven u in overweging hier rekening mee te houden.
Overlijden
Er is geen mogelijkheid tot opbaren in verpleeghuis Picassoplein.
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Zorgverlening in verpleeghuis Picassoplein
In het verpleeghuis 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 uw woning werken medewerkers met verschillende functies. Zo zijn er medewerkers
woon-leefmilieu. Zij zijn de gastvrouw of gastheer van de woning, ondersteunen de zorg en
nemen het huishoudelijk werk voor hun rekening. Er werken ook verzorgenden en
verpleegkundigen. Het kan zijn dat er een leerling meehelpt met de dagelijkse taken; wij zijn
een erkende leerinstelling voor de opleidingen in de zorg.
Contactverzorgende en teamleiding
Uw contactverzorgende heeft een speciale rol: hij of zij onderhoudt de contacten met u en
uw familie en beantwoordt uw vragen met betrekking tot het zorgdossier.

PLAK HIER DE STICKER
met foto en naam
contactverzorgende

Martina Marinissen
Teamleider Picassoplein

Voor verpleeghuis Picassoplein zijn een locatiemanager en een teamleider werkzaam, die de
verschillende woningen aansturen. Martina Marinissen is teamleider voor verpleeghuis
Picassoplein en ook voor woning 2 en woning 12 van verpleeghuis Ter Reede Vondellaan.
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Arts
Als u in het verpleeghuis woont, neemt onze arts, ook wel
Specialist Ouderengeneeskunde genoemd, de
werkzaamheden van uw huisarts over. De arts werkt nauw
samen met de verpleegkundig specialist en met de andere
behandelaars in het verpleeghuis zoals de fysiotherapeut,
diëtist, maatschappelijk werkster, muziektherapeut,
ergotherapeut of de psycholoog.
Bij de doktersassistente kunt u of uw familie een afspraak
maken voor een bezoek van de arts. Mocht een consult van de
arts acuut nodig zijn, dan regelt de verzorgende in uw woning
dit voor u.

Vincent von Meijenfeldt
Arts (Specialist
Ouderengeneeskunde)

Tandarts
Uit onderzoek is gebleken dat goede mondzorg heel belangrijk is voor bewoners van
zorginstellingen. Om onze cliënten goede tandheelkundige zorg te bieden is tandarts
M. Daneshvar Fazli van Tandartspraktijk De Singel drie dagen per week aanwezig in onze
verpleeghuizen. Als u in het verpleeghuis woont, kunt u bij hem terecht. Mocht u hiervan
gebruik willen maken dan kunt u dat aangeven bij de verzorging.
Zo mogelijk verricht hij tandheelkundige zorg op uw kamer. Voor complexere behandelingen
kunt u terecht in de tandartsenkamer in verpleeghuis Ter Reede aan de Vondellaan. Daar
kan hij cliënten van alle locaties ontvangen.
De kosten voor tandartsbehandelingen worden voor cliënten in het verpleeghuis gedekt
door de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp
is dan niet nodig.
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Geestelijke verzorging
Uw dominee, pastoor, pastoraal werker of andere contactpersonen van de kerk zijn van
harte welkom om u te blijven bezoeken in uw nieuwe woning.
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.

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
doorgenomen en bijgesteld wanneer dat nodig is.
Fixatievrije zorg
WVO Zorg hanteert een non-fixatiebeleid. Dat betekent dat er géén onrustbanden,
verpleegdekens en spanlakens worden gebruikt en dat rustgevende medicatie met de
grootst mogelijke terughoudendheid wordt ingezet. In plaats daarvan, proberen we
oorzaken van onrustig gedrag te achterhalen en daarvoor oplossingen te bieden.
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Incidenten
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij proberen er alles aan te doen om incidenten 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 incident besproken met de leidinggevende. Zo kunnen wij leren
van het voorval en kunnen we herhaling voorkomen. Meer informatie hierover kunt u
krijgen bij de teamleider.

Aanvullende zorg
Naast de dagelijkse zorg bieden we ook een aantal aanvullingen op de zorg aan. Mocht u
hier meer over willen weten dan kunt u terecht bij de verzorgenden op uw woning.
Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO)
Video Interventie in de Ouderzorg (VIO) is een methode die we inzetten om beter inzicht te
krijgen in het gedrag van de bewoner en zijn of haar omgeving. Met de videobeelden als
leidraad komen we tot een goede benaderingswijze die zowel de medewerkers als de familie
handvatten geeft om op een positieve manier om te gaan met de bewoner.
Dementia Care Mapping (DCM)
Dementia Care Mapping (DCM) is een wereldwijd toegepaste observatiemethode waarmee
de zorg aan mensen met dementie in kaart wordt gebracht. In het kort betekent dit dat een
geschoolde medewerker het gedrag van de bewoner in relatie tot de andere bewoners en
medewerkers gedurende zes uur zo onopvallend mogelijk observeert. De bevindingen
worden per vijf minuten opgeschreven en de waargenomen gemoedstoestand wordt op een
beoordelingsschaal genoteerd. Deze methode levert informatie op waarmee de zorg aan
mensen met dementie verbeterd kan worden. Bij WVO Zorg is een aantal medewerkers
geschoold in de DCM methode. Als u denkt dat DCM u of uw naaste kan helpen om beter
begrepen te worden, dan kunt u dit aangeven bij de medewerkers op de woning of bij de
teamleider. De arts, de psycholoog of de teamleider neemt uiteindelijk het besluit om DCM
toe te passen.
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Therapiehond

Golden retriever Wentel is een therapiehond voor mensen met dementie. Samen met een
begeleider bezoekt de hond met enige regelmaat verpleeghuis Picassoplein. WVO Zorg doet
onderzoek naar de effecten van de inzet van therapiehonden bij mensen met dementie, dit
doen we samen met de Open Universiteit.
Zeehond
Robotzeehonden Paro en Rob zijn bewegende knuffeldieren. Ze kunnen worden ingezet bij
mensen met dementie om te aaien, te knuffelen en tegen te praten. De zeehonden reageren
op geluid en voelen heerlijk zacht aan. Dit wordt veelal als positief ervaren door de
bewoners.
Welzijn
Heeft u een hobby of bent u graag met iets bezig gedurende de dag? Het verpleeghuis heeft
diverse clubs. Zo is er een vrouwenclub, bloemschikclub en een hondenclub. De
verzorgenden op de woning kunnen hier meer over vertellen.
Wanneer u niet meer in staat bent om activiteiten van een club te bezoeken, wordt er naar
mogelijkheden gekeken om toch uw hobby’s/interesses te kunnen blijven uitoefenen.
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Activiteiten en diensten
Hier vindt u een overzicht van diverse activiteiten en diensten van Picassoplein.
Activiteiten

Er worden diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Op de woningen
en op het informatiebord in de hal en in de lift hangt een maandoverzicht van
alle activiteiten.

Boekenhoek Als u graag leest, kunt u vast iets moois vinden in de boekenhoek van
Picassoplein. De boekenhoek vindt u in de hal bij de lift op de tweede
verdieping. Bent u niet in staat om zelf naar de boekenhoek te gaan? Vraag
het één van onze medewerkers, zij helpen u graag.
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.

Duofiets

Picassoplein beschikt over een (elektrische) duofiets die gebruikt kan worden
door u en uw familie of bekenden.

Feestzaal/
verjaardag

Wilt u uw verjaardag of iets anders vieren? U kunt hiervoor de recreatiezaal
reserveren waar u met familie en bekenden samen kunt zijn. Ook in het
nabijgelegen Ter Reede kunt u een zaal huren. U kunt dit regelen via De
Brasserie, 0118 - 448 439. Zij kunnen ook de catering verzorgen, op Ter Reede
maar ook in de recreatiezaal in verpleeghuis Picassoplein.

Hondenclub Een paar keer per maand is er bezoek van de hondenclub. De honden mogen
dan geaaid worden of er kan een stukje met ze gewandeld worden.
Kapper

In verpleeghuis Picassoplein kunt u een kapper naar uw woning laten komen.
Uw contactverzorgende kan u daarover informeren.

Kerkdienst

In verpleeghuis Picassoplein worden geen kerkdiensten gehouden. De
ouderenpastor bezoekt regelmatig bewoners die daar behoefte aan hebben.
Eén keer per maand organiseert zij voor geïnteresseerden ook een
groepsontmoeting.

Kunst

Doorlopend zijn er op diverse plekken in Picassoplein exposities te zien.

Markt

Regelmatig wordt met bewoners die dat leuk vinden een bezoek gebracht aan
de markt in de binnenstad van Vlissingen op vrijdag.

Opticien

Tweemaal per jaar komt er een opticien op de nabijgelegen locatie Ter Reede.
U kunt uw ogen laten meten en ook eventueel een bril uitzoeken uit de
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collectie brilmonturen. Op de activiteitenkalender wordt bekend gemaakt
wanneer de opticien langskomt.
Pedicure

Als u dat wilt kan er een pedicure bij u langskomen voor voetverzorging. U
kunt een behandeling aanvragen op de woning. Kosten voor de pedicure zijn
voor eigen rekening, tenzij de behandeling op advies van de arts plaatsvindt.

Restaurant

Op de nabijgelegen locatie Ter Reede bent u van harte welkom voor een kopje
koffie met lekkers, een lunch of diner in restaurant De Brasserie. De Brasserie
is dagelijks geopend van 9.00 - 21.00 uur. De Brasserie is bereikbaar op
telefoonnummer 0118 - 448 439.

Supermarkt

In de nabijheid van verpleeghuis Picassoplein is er een supermarkt.

Tuin

Picassoplein beschikt over een buitenterras waar u heerlijk kunt vertoeven.
Ook kunt u op aanvraag de volkstuin met Zweeds tuinhuis op
volkstuincomplex Levenslust in Vlissingen bezoeken. In het tuinhuis is een
recreatieruimte met stoelen en tafels, een keukentje en een invalidentoilet.

Vervoer

Vlakbij Ter Reede, aan de Koudekerkseweg, bevindt zich een bushalte in de
richting van zowel Vlissingen als Middelburg. De receptie (0118 - 448 448) is
op de hoogte van de aankomst- en vertrektijden van de bussen.

Vrijwilligers Er werken bijna 800 vrijwilligers voor WVO Zorg. Zij leveren een belangrijke
bijdrage aan het welzijn van de bewoners in de verpleeghuizen en zorgcentra.
Heeft uw familie of bekende interesse in deelname aan activiteiten als
vrijwilliger? De medewerkers op de woning kunnen u hier meer over vertellen
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 door de woningen activiteiten georganiseerd waar uw familie ook
welkom bij is. Verder organiseert verpleeghuis Picassoplein 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
De cliëntenraad van verpleeghuis Picassoplein valt onder de cliëntenraad van verpleeghuis
Ter Reede Vondellaan. Deze cliëntenraad behartigt uw belangen en spreekt regelmatig met
de locatiemanager. De diverse cliëntenraden van WVO Zorg zijn gekozen door bewoners of
hun vertegenwoordigers en bestaan uit bewoners en familieleden.
Social media
Het gebruik van social media (zoals Twitter, Instagram, Facebook enz.) kan een goede
manier zijn om met anderen te kunnen communiceren. Maar soms brengt een bericht
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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/foto’s plaatst.
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. 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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Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De Wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die voor de rest van hun leven intensieve
zorg nodig hebben. In het verpleeghuis verblijven mensen die een indicatie hebben voor de
WLZ.
Indicatie
Voor het wonen in een verzorgings- of verpleeghuis 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 verbonden zijn met 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 verpleeghuis 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 voor deze zorg. U
bent wel verplicht om, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage te betalen voor het
verblijf in het verpleeghuis. 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 verpleeghuis Picassoplein vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Er
zijn echter verschillende kosten die voor eigen rekening komen:
1. Persoonlijke verzorging
De keuze voor artikelen als douchegel, shampoo en tandpasta zijn zeer persoonlijk. We
vragen u deze producten zelf aan te schaffen of mee te laten brengen door uw familie.
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Vanuit hygiënisch oogpunt dient u ook zelf materialen aan te schaffen voor nagelverzorging
en scheerverzorging, zoals een nagelschaartje of scheermes en scheerschuim.
2. 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 verpleeghuis 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.
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 verpleeghuis dient u verzekerd te blijven voor ziektekosten via uw
zorgverzekeraar. Dit omdat overige ziektekosten - zoals bijvoorbeeld voor een bezoek aan
een specialist in het ziekenhuis - via de zorgverzekeraar betaald worden.
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.
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
ontvangen voor de geleden schade. U kunt hierover contact opnemen met de teamleider
van Picassoplein.
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Lijstje met belangrijke telefoonnummers
Algemeen nummer Picassoplein:

0118 - 448 575

Receptie Ter Reede:

0118 – 448 448

Brasserie Ter Reede:

0118 – 448 439

Arts of Verpleegkundig Specialist (via doktersassistente)

0118 – 448 320

Maatschappelijk Werk

0118 – 448 678

Teamleider

Martina Marinissen

0118 – 448 548

Locatiemanager

Patricia Rietbergen

0118 – 448 344

Geestelijk verzorger Kees Simons

06 - 204 567 10

Vertrouwenspersoon Désirée Baks
Klachtenbehandeling

0118 – 448 426

Telefoonnummer van de woning _______________
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