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Voorwoord    
Hierbij heten wij u van harte welkom in De Hanepraij. Een verhuizing is voor u een ingrijpende gebeurtenis. 
Ook voor de naaste familieleden, vrienden en kennissen zal dit een verandering betekenen.  
 
In dit boekje vindt u allerlei praktische informatie over De Hanepraij. Mocht u na het lezen van dit boekje 
nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er), of de 
leidinggevende van uw etage.  
 
Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in uw nieuwe woonomgeving en dat De Hanepraij een plek gaat 
worden waar het voor u goed wonen is. 
 
Namens het managementteam en de medewerkers van De Hanepraij, 
 
Met een hartelijke groet, 

 
Sander van IJsseldijk 
Directeur De Hanepraij 
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 OVER DE HANEPRAIJ 

 
EEN EIGEN PLEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UW THUIS 
 
 
 
 
 

VISIE DE 
HANEPRAIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUISREGELS 
 
 

VEEL TE DOEN 

De Hanepraij is de nieuwste locatie van Zorgpartners Midden-Holland, geopend in 
september 2013. De Hanepraij is prachtig gelegen langs de rivier de Hollandse 
IJssel.  
De naam De Hanepraij verwijst naar een historische plaats; de Hanepraaisluis. De 
naam zou verband houden met het aanroepen (aanpraaien) van schepen die de 
nabij gelegen grafelijke tol moesten passeren en vaak lang moesten wachten 
alvorens ze geschut konden worden in de havensluis.  
Vanwege de ligging aan het water zijn de benamingen in De Hanepraij gebaseerd 
op scheepvaarttermen en wateren in en rond Gouda. 
Wonen in De Hanepraij betekent wonen dichtbij het centrum, het hart van Gouda.  
 
De Hanepraij is uw thuis, waarin u met ondersteuning van uw familie of naasten 
uw eigen leven leidt. Daarbij begeleiden wij u waar nodig met zorg en eventueel 
behandelingen. Er zijn fitness- en oefenruimtes beschikbaar waar u gebruik van 
kunt maken.  
 
 
Hoger doel – Hierom bestaan wij 
Uw eigen leven leiden, daar staan en gaan wij voor. 
Wij ondersteunen u met hart en ziel bij het vinden van een 
passend antwoord! 
   
Gewaagd doel - Hierheen gaan wij 
Vanuit een individuele benadering stellen wij het 
welbevinden van de bewoner centraal met aandacht voor 
samenspel tussen bewoner, familie, medewerker en vrijwilliger. 
 
De Hanepraij is ook voor jongeren een prettige plek om te wonen en om van 
betekenis te kunnen zijn. 
 
Verdere ontwikkeling van het expertisecentrum op het gebied van intensieve 
verpleeghuiszorg met aandacht voor duurzaamheid. 
 
Medewerkers zijn tevreden, voelen zich verantwoordelijk en ervaren meer 
regelruimte in het primair proces. 
 
De huisregels van Zorgpartners Midden-Holland treft u aan in de bijlage van dit 
informatieboekje. 
 
De Hanepraij biedt een divers verenigingsleven voor bewoners en mensen uit de 
wijk. Voor meer informatie verwijzen wij naar pag. 11. 

  



 

 

INDELING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT 
IJSSELZICHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Hanepraij beschikt over 230 appartementen verdeeld over 13 afdelingen: 

• De Nok, het Voordek, de Breevaart, het Achterdek, de Elfhoeve en de Sluis 
herbergen 18 appartementen voor bewoners somatische beperking met 
een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) 6 of 8. 

• De Mast: 3 appartementen voor crisisopvang, 3 appartementen voor 
terminale zorg (ZZP 10) en 12 appartementen voor  somatische bewoners 
met ZZP 6 of 8. 

• De Zonnewijzer: een somatische afdeling (ZZP 6 en 8). Hier wonen ook 
enkele bewoners met een ZZP 5 en 7. 

• Het Baken en de Windroos bieden elk 18 appartementen voor bewoners 
met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of psychiatrische problematiek, 
ZZP 5, 6, 7, 8. Het Baken beschikt over 2 huiskamers. 

• Op de Lantaarn, de Kajuit (beiden 16 appartementen) en het Anker (18 
appartementen) wonen mensen met een BOPZ toewijzing (Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Deze PG (psychogeriatrie) 
afdelingen, ZZP 5 en 7, beschikken elk over 2 huiskamers. 

 
 
Bevindt zich op de 2e etage. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur. 
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GRAND CAFÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROKERSRUIMTE 
 
 

RECEPTIE 
 

WINKEL 
 
 

 
 
Op de begane grond van blok 3 vindt u ons Grand Café ‘het Vooronder’. 
 

 
 
 
Naast het Grand Café bevindt zich de rokersruimte. 
 
Dagelijks geopend van 08.30 uur tot 19.30 uur.  
 
Dagelijks geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur. U vindt de winkel op de begane 
grond bij De Receptie. 
 

KAPSALON  
DE HANENKAM  

 
 
 
 
 
 

STILTECENTRUM 
 
 
 

BUITENGEBIED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In De Hanepraij is een kapsalon met meerdere stoelen op de 1e etage. 
U kunt zelf een afspraak te maken met de kapper. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 08.00-12.30 en 13.00-17.00 uur. 
Kapsters: 

• Petra v.d. Geest  06-57990080 

• Lies Vrijenhoef  06-21992308/0182-529085 

• Henny van Kesteren  0182-342083 
 

Het Stiltecentrum vindt u op de 1e etage naast de lift. De deur is open voor 
iedereen: bewoners, medewerkers, familie, mantelzorgers en bezoekers. U 
kunt er de hele dag terecht, ook ’s avonds. 
 
Het restaurant op de 2e verdieping beschikt over een groot terras met prachtig 
uitzicht op de Hollandse IJssel. 
Het Grand Café heeft ook een terras dat zowel van binnen als buiten 
toegankelijk is. 
In de tuin aan de zijkant van het gebouw zijn bakken geplaatst waarin zowel 
bewoners als de kinderen van de Julianaschool, waarmee De Hanepraij een 
samenwerkingsverband heeft, bloemen en groentes telen. 
Grenzend aan de parkeerplaats is een jeu de boules baan. Ballensets zijn 
verkrijgbaar bij de Receptie. 
Aan de voorzijde van het gebouw zijn bankjes geplaatst met zicht op de 
waterpartij. 
In verband met de veiligheid is de binnentuin, waar PG bewoners gebruik van 
maken, besloten. 
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HOTELKAMER 

 
Nachtje slapen in De Hanepraij? Reserveer de hotelkamer. 
Tarief: € 38,00 per nacht  
 € 27,50 lid Servicepakket 
 €   5,00 ontbijt 
Tevens is er de mogelijkheid om tijdens uw verblijf zorg te ontvangen. 
Voor meer informatie: 0182- 595700 of receptie.dehanepraij@zorgpartners.nl. 

 
 

BEZOEK EN 
BEZOEKTIJDEN 

Wij hanteren geen vaste bezoektijden, wij vragen bezoekers rekening te 
houden met de privacy van bewoners en geen geluidsoverlast te veroorzaken.  
De deuren van de entree zijn geopend tussen 07.30 - 19.30 uur. Daarbuiten 
heeft u toegang met uw pas of door aan te bellen.  
Als u gaat wandelen of met uw bezoek weg gaat, verzoeken wij u op de etage 
te melden dat u weg bent voor een bepaalde tijd.  

  
TOEGANG De toegang in De Hanepraij, o.a. tot het appartement, is geregeld met een pas. 

De passen worden ingesteld op de gewenste toegang tot bepaalde ruimtes. De 
bewoner ontvangt 1 pas en voor de familie zijn er 2 passen gratis beschikbaar. 
Wilt u over meer passen beschikken dan kunt u bij de Receptie pasjes 
bijkopen. 

 
TELEFONISCH 

CONTACT 
U wordt verzocht om telefonisch direct met de etage contact op te nemen in 
plaats van via de Receptie; zie bijgevoegde lijst met contactgegevens. 

  
PARKEREN 

 
 
 
 
 

Om toegang te krijgen tot het parkeerterrein heeft u een pas nodig. De 
bewoner heeft gratis toegang met de bewonerspas bij de slagboom. En de 
familie met de 2 beschikbare passen. Overige bezoekers kunnen een kaartje 
uit de automaat trekken. Dit is om parkeren door bezoekers aan de binnenstad 
tegen te gaan. De slagboom heeft een spreek- luisterverbinding met de 
Receptie in De Hanepraij. 
Aan de voorzijde van het gebouw bij blok 1 is een fietsenstalling. 
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APPARTEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INRICHTING 
APPARTEMENT 

 

 
 

 
 
 
 
U kunt het appartement inrichten met uw eigen meubilair. Het is van belang de 
kamer niet te vol te zetten i.v.m. gebruik van hulpmiddelen. 
U mag schilderijen e.d. ophangen, nadat er afstemming heeft plaats gevonden 
met de huismeester. Dit om te voorkomen dat er door leidingwerk geboord 
gaat worden. 
 

TELEVISIE 
 
 
 
 
 

INTERNET 
 
 
 
 

Op uw appartement is een tv-aansluiting aanwezig. Het abonnement voor de  
televisie dient u zelf te regelen bij de Rekam of via Caiway. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.rekam.nl  (informatienummer 0182- 585 585) of  
www.caiway.nl (informatienummer 088-2249 111) 
 
De openbare ruimten zijn voorzien van WIFI waarmee u toegang heeft tot 
internet. Op uw eigen appartement is een internetaansluiting aanwezig. Uw 
abonnement kunt  u regelen via Caiway. Meer informatie kunt u vinden op 
www.caiway.nl 
 

Inventaris appartement groepswonen: 

• vloerbedekking 

• gordijnen 

• hoog-/laagbed 
 

Inventaris appartement individueel wonen: 

• vloerbedekking 

• gordijnen 

• hoog-/laagbed 

• pantry met koelkast en magnetron, 
geplaatst tegen lange zijde 
badkamerwand.  
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TELEFOON 

 
Uw appartement beschikt niet over een standaard KPN- aansluiting. Indien u 
telefonie op uw appartement wenst kunt u deze via kabelmaatschappij Caiway 
regelen. Voor telefonie van Caiway heeft u ook een internetaansluiting en 
internetabonnement van Caiway nodig. Meer informatie kunt u vinden op 
www.caiway.nl  
Een alternatief is dat u een abonnement neemt op mobiele GSM telefonie bij 
een provider van uw keuze.  

  
OPROEPSYSTEEM  Elk appartement heeft een kastje aan de muur met een oproepsysteem met 

spreek-luister verbinding. 
Daarnaast kunt u op dit kastje ook de zonwering bedienen en het belsignaal 
van de voordeurbel harder en of zachter zetten. 
 

ROKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLEVERING 
APPARTEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In De Hanepraij geldt een algemeen rookverbod. De organisatie hecht er 
waarde aan om het roken te ontmoedigen omdat roken schadelijk is voor de 
gezondheid. Daarnaast vindt de organisatie het belangrijk om niet-rokers te 
beschermen tegen rookoverlast en medewerkers en vrijwilligers een rookvrije 
werkplek aan te bieden. 

• Bewoners mogen roken, waar nodig onder begeleiding, op hun eigen 
kamer/appartement en in de rookruimte. Dit altijd met in achtneming 
van algemene veiligheid en brandvoorschriften. 

• Bewoners wordt verzocht niet te roken tijdens werkzaamheden van 
medewerkers op hun kamer/appartement. 

 
Zoals aangegeven in de zorgovereenkomst, is de termijn van oplevering van 
het appartement in geval van overlijden of verhuizen 7 dagen.  
De eerste contactpersoon is verantwoordelijk voor het leeg opleveren van het 
appartement. Het meubilair en overige voorwerpen mogen niet in onze 
containers gedeponeerd worden. U dient deze zelf af te (laten) voeren. 
 
Wij verzoeken u de keukenkastjes en magnetron leeg en schoon achter te 
laten. De koelkast te ontdooien en schoon met de deur open achter te laten. 
De kleding die nog niet terug is uit de wasserij kunt u later ophalen. Eventuele 
rollator, rolstoel en/of tilbanden kunt u in het appartement achterlaten. 
 
Wij verzoeken u de pasjes in te leveren bij de Receptie. Niet geretourneerde 
pasjes worden in rekening gebracht. 
 
Graag maken wij een met u een afspraak ter inventarisatie van het 
appartement voor oplevering. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken 
met de huismeester. Tel. 0182-595707 of per mail 
technischedienst.dehanepraij@zorgpartners.nl 
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 MET WIE HEEFT U TE MAKEN 
  

MANTELZORG 
 

In De Hanepraij verlenen medewerkers zorg in overleg met de bewoner. Dat 
betekent niet dat familie of mantelzorgers geen enkele rol meer spelen in het 
geven van zorg of begeleiding. Familieleden en mantelzorgers zijn een 
onmisbare schakel in de totale zorgverlening. Zij kunnen helpen bij de dagelijkse 
verzorging, maaltijden of het maken van een wandeling in de omgeving. Alles 
wat men thuis met en voor de bewoner deed, kan in principe in De Hanepraij 
ook. Deze blijvende persoonlijke zorg van de familie is voor de bewoners erg 
belangrijk.  
De  EVV-er, de bewoner en de familie kunnen met elkaar afspreken welke taken 
de familie kan vervullen in de verzorging en begeleiding van de bewoner. Voor 
meer informatie verwijzen wij naar de brochure Mantelzorg: Partner in zorg in 
het informatiepakket. 
 

TEAM VAN 
MEDEWERKERS 

Elke etage heeft een team van medewerkers. Dit zijn de Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgenden (EVV-er), woonbegeleiders, woonondersteuners, 
activiteitenbegeleiders en huishoudelijk medewerkers.   
Ook kunnen er verzorgenden in opleiding en stagiaires werkzaam zijn op de 
etage. 
 

AFDELINGSHOOFD Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken op uw 
afdeling. 
 

SPECIALIST OUDEREN 
GENEESKUNDE 

 
 
 
 

VERPLEEGKUNDIG  
SPECIALISTEN 

 

De specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) is de medisch 
eindverantwoordelijke voor de zorgverlening. Vanuit zijn rol als 
eindverantwoordelijke kan hij andere deskundigen consulteren bij vragen op het 
gebied van gedrag en diagnostiek. U kunt via de EVV-er een gesprek met de 
arts aanvragen 
 
Wanneer u in De Hanepraij verblijft, kunt u in contact komen met de 
verpleegkundig specialist . Hij of zij verleent samen met de specialist 
ouderengeneeskunde de medische zorg op de afdeling. De verpleegkundig 
specialist (VS) heeft een verpleegkundige achtergrond  met een HBO-master 
opleiding en werkt als (mede)behandelaar samen met de specialist 
ouderengeneeskunde. 
 

ALGEMEEN 
VERPLEEGKUNDIG 

TEAM 
 
 
 

FYSIOTHERAPEUT 

Het algemeen verpleegkundig team (AVK) bestaat uit 10 medewerkers die 
elkaar in ploegendienst afwisselen. Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
een verpleegkundige aanwezig die zorg draagt voor triage (beoordeling) en 
verpleegtechnische handelingen. De algemeen verpleegkundige is een schakel 
tussen de bewoner, de medewerkers op de afdeling en de artsen. 
 
De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij het verbeteren of handhaven van 
de mobiliteit door het ondersteunen en helpen bij loop- en 
bewegingsoefeningen. 
 

PSYCHOLOOG De psycholoog kan onder meer psychologisch onderzoek doen bij 
onduidelijkheden over het ziektebeeld en adviseren bij gedragsproblemen. 
Daarnaast kan individuele begeleiding geboden worden bij bijvoorbeeld angst en 
depressie. Ook uitleg geven aan medewerkers en familie over ziektebeelden als 
angst, depressie en dementie behoort tot het werkgebied van de psycholoog. 
 

LOGOPEDIE 
 
 

De logopedie richt zich op spraakverbetering en communicatie, ondersteuning 
en advies bieden bij slikproblemen. 
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ERGOTHERAPEUT De ergotherapie heeft als doel mensen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk 
te functioneren in de leef- en woonomstandigheden. De ergotherapeutische 
behandeling is erop gericht alledaagse handelingen op het gebied van 
zelfredzaamheid (o.a. zichzelf wassen en kleden), productiviteit en ontspanning 
mogelijk te maken. Het adviseren en aanmeten van hulpmiddelen behoort tot de 
werkzaamheden 
 

LOGOPEDIE De logopedie richt zich op spraakverbetering en communicatie, ondersteuning 
en advies bieden bij slikproblemen. 
 

MAATSCHAPPELIJK 
WERK 

Maatschappelijk werk kan begeleiding bieden bij het verwerken van psychische 
of sociale problemen zowel op materieel als immaterieel gebied. 
 

DIËTIST De diëtist kan u op verzoek van de arts bezoeken. In principe zijn alle diëten te 
bereiden. Ook worden specifiek aanvullende voedingsmiddelen op voorschrift 
van de arts in samenwerking met de diëtist verstrekt. De diëten en aanvullende 
voeding zijn onderdeel van de verblijfskosten. 
 

TANDARTS Er zijn afspraken gemaakt met tandheelkundig Centrum Greenline. Op aanvraag 
wordt u in huis behandeld. U kunt een afspraak maken via uw EVV-er. 
 

PEDICURE 
 

VRIJWILLIGERS 

Zorgpartners heeft een pedicure in dienst die op afroep door de zorg inzetbaar is. 
 
Naast de medewerkers die in dienst zijn van De Hanepraij, werken er ook 
ongeveer 200 vrijwillige medewerkers. Iedere vrijwillige medewerker is ingedeeld 
bij een activiteit. Bijvoorbeeld in het restaurant en Grand Café. Zij ondersteunen bij 
de diverse verenigingen en ontspanningsactiviteiten. Ook op de etages bieden 
vrijwillige medewerkers ondersteuning. Zij zorgen ervoor dat De Hanepraij een 
verbinding heeft met de samenleving. 
Het zal duidelijk zijn dat een toename van het aantal vrijwilligers wordt toegejuicht. 
U kunt zich via de Receptie aanmelden bij de coördinator vrijwilligers. 
 

KLACHTEN 
FUNCTIONARIS 

Wij stellen het op prijs als u in eerste instantie uw klacht bespreekt met de 
betreffende medewerker of leidinggevende. Vindt u hier onvoldoende gehoor, 
dan kunt u een gesprek aangaan met de klachtenfunctionaris die aan De 
Hanepraij verbonden is. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder ‘Aandacht voor uw klacht’. 
Ook is er de mogelijkheid om ‘een verbeterkaart’ in te leveren. U vindt de 
verbeterkaarten in de hal bij de Receptie. Op de verbeterkaart kunt u aangeven 
wat u anders zou willen.  
  

CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad heeft tot doel de belangen te behartigen van de bewoners  van 
De Hanepraij.  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder ‘De Cliëntenraad is er voor u’.  

 
VERENIGING 

VRIENDEN VAN DE 
HANEPRAIJ 

 
De vereniging Vrienden van De Hanepraij is in het leven geroepen om diverse 
uitgaven te bekostigen, die niet of ten dele door de overheid betaald worden. De 
stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra 
financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van 
culturele en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van De 
Hanepraij. De uitgaven liggen veelal op het gebied van inrichting en verfraaiing 
van de woonomgeving en ontspanning. 
U kunt lid worden door de aanmeldkaart die u vindt in het informatiepakket in te 
vullen of via www.vriendenvandehanepraij.nl 
 
 

  



 

 versie 7  

11 

RECREATIE EN ZINGEVING 
VERENIGINGSLEVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTREDENS 
 
 
 
 
 
 

EVENEMENTEN 
 

 
 

U kunt in De Hanepraij deelnemen aan een wekelijks terugkerend 
activiteitenprogramma in de vorm van clubs en verenigingen. Er is een 
gevarieerd aanbod op het gebied van creativiteit, muziek, zang en 
spelactiviteiten. De activiteiten van de clubs en verenigingen vinden plaats in 
de hobbyruimte aan de Werf (op de 1ste etage in blok 1) Grand Café het 
Vooronder (begane grond) en restaurant IJsselzicht op de 2e etage. In het 
programmaboekje Welzijn vindt u een compleet overzicht, voorwaarden voor 
lidmaatschap en een inschrijfformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast vinden er in restaurant IJsselzicht regelmatig optredens van 
artiesten, filmavonden en uitvoeringen van koren plaats. Deze programma’s 
worden aangekondigd door middel van brochures, affiches, het 
Informatiekanaal  en staan gepubliceerd op Internet. (www.zorgpartners.nl). 
Voor deze programma’s wordt entree gerekend, de kosten worden via een 
maandnota verrekend.  
 
Ook worden er door het jaar heen grote en kleine evenementen 
georganiseerd, zoals een Winterfair, stadswandeling en speciale activiteiten 
rondom Pasen, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw. 
 

BIBLIOTHEEK 
 
 
 
 
 
 

DIENST GEESTELIJKE 
VERZORGING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In De Hanepraij is op de 1e verdieping in de hal tegenover de Werf een 
kleine bibliotheek ingericht waar u boeken kunt lenen. Bent u echter een 
frequente lezer dan is het mogelijk lid te worden van de Bibliotheek in 
Gouda. Deze biedt een driewekelijkse bezoekservice om u van boeken naar 
uw smaak te voorzien. Informatie kunt u verkrijgen bij de 
activiteitenbegeleiders 
 
Aansluitend bij uw persoonlijke geloof- of levensovertuiging kunt u bij de 
Dienst Geestelijke Verzorging terecht voor ondersteuning of hulpverlening. 
De dienst geestelijke verzorging is pluriform samengesteld. In De Hanepraij 
werken een humanistisch raadsvrouw, een Rooms-katholieke pastor en een 
protestantse predikant.  
Iedere zondag is er een oecumenische viering om 10.30 uur in restaurant 
IJsselzicht waarin om en om een predikant en een pastor voorgaat. 
Daarnaast zijn er verschillende levensbeschouwelijk georiënteerde 
bezinnings- en ontmoetingsbijeenkomsten. U en uw familie zijn daarbij van 
harte welkom. 
Tweemaal per jaar is er een gedenkbijeenkomst voor familie en naasten van 
overleden bewoners en medewerkers. 
Informatie over de verschillende activiteiten treft u aan op de affiches in het 
gebouw en het programmaoverzicht. U kunt natuurlijk ook altijd bij de 
Receptie naar de dienst geestelijke verzorging vragen. 
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INTERNET CAFÉ 

 
 

UITSTAPJES, VAKANTIE 

 
In de hal van 2e verdieping bevindt zich een voor iedereen toegankelijk 
Internetcafé 
 
Met regelmaat worden er uitstapjes georganiseerd.  
Wensen en/of suggesties met betrekking tot ontspanningsactiviteiten kunt u 
altijd kenbaar maken bij de activiteitenbegeleider van uw etage. Ook is er een 
mogelijkheid om gebruik te maken van ons vakantiehuis Het Haerderhuys. Dit 
kunt u bespreken met uw EVV-er of hoofd van uw afdeling. 
De Hanepraij beschikt over een eigen rolstoelbus. 
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 Communicatie  
 

HUISBLAD 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 

FACEBOOK 
 
 

INFORMATIEKANAAL  
 
 
 

CLIENTPORTAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIENET 
 
 

Vier maal per jaar verschijnt ‘Spraakwater’, het huisblad van De Hanepraij met 
informatieve en onderhoudende bijdragen. 
 
Tweemaandelijks verschijnt een digitale nieuwsbrief De Hanepraij. 
 
De Hanepraij beschikt over een facebook pagina met beeldmateriaal en teksten 
over het reilen en zeilen van de bewoners. 
 
U kunt op uw televisie op kanaal 61 het Informatiekanaal De Hanepraij 
ontvangen met informatie over weekmenu’s, activiteiten, kerkdiensten en 
andere activiteiten. 
 
De Hanepraij maakt het de cliënt en zijn vertegenwoordiger via het cliëntportaal 
mogelijk om het zorgleefplan, agenda en rapportages uit het elektronische 
cliëntendossier online in te zien. Cliëntportaal is een veilige online weergave uit 
het elektronische cliëntendossier van Zorgpartners. De gegevens zijn altijd up-
to-date. Dat betekent dat de informatie die wordt getoond altijd de informatie is 
die op dat moment ook daadwerkelijk in het dossier is ingevoerd. 
Het cliëntportaal is geen vervanging van de mondelinge of persoonlijke 
contacten. Als er iets verandert in de zorg, als een cliënt ziek wordt, of er vindt 
een wijziging plaats in het zorgleefplan of de medicatie, dan wordt dit altijd 
persoonlijk besproken met de cliënt en/of zijn familie. Het cliëntportaal is een 
waardevolle aanvulling op de informatievoorziening die al plaatsvindt. 
U kunt een aanvraag doen door een mail te sturen naar 
secretariaat.dehanepraij@zorgpartners.nl met vermelding van uw naam, naam 
van de cliënt en uw mobiele telefoonnummer. 
 
Familienet is een hulpmiddel om sneller en effectiever te communiceren met de 
familie van onze cliënten. Familienet is een afgeschermde website met voor 
elke cliënt een pagina. Deze pagina is alleen zichtbaar voor de betrokken 
bewoner, zorgverleners en familieleden. Op deze Familienet pagina kunnen 
familieleden en zorgverleners makkelijk berichten plaatsen, maar ook foto’s, 
video’s of documenten delen. Daarnaast is er een agenda waar afspraken in 
bijgehouden kunnen worden. Ook is er de mogelijkheid een forum in te richten 
waarop er over een hele afdeling heen kan worden gecommuniceerd en is er 
een digitaal Levensboek beschikbaar om herinneringen en belangrijke 
momenten van een bewoner in vast te leggen.  
Wilt u alvast meer informatie, bekijk dan de website van Familienet 
www.familienet.nl. Aanmelden kan via de medewerkers op de afdeling. 
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KOSTEN MERKEN 
VAN KLEDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE WAS 
ZAKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKEN OVERIGE 
 MIDDELEN 

 
 

INCO BROEKJES 
 
 
 
 

WASKOSTEN, MERKEN VAN KLEDING 

 
Bij opname kunt u kiezen om uw  kleding bij het bedrijf Gaverland Wasserij te 
laten wassen. Dit dient u door te geven aan uw EVV-er. Hiervoor is het van 
belang dat kleding wordt gemerkt. 
Voor het vervaardigen en het aanbrengen van naammerkjes in de kleding 
wordt per merkje € 0,50 in rekening gebracht. 
Voor het wassen van de kleding bij de wasserij wordt per kledingstuk een 
bedrag gerekend. Maandelijks ontvangt u hiervan een factuur. Voor de kosten 
per kledingstuk verwijzen wij naar de losse bijlage in het informatiepakket. 
De factuur wordt rechtstreek van Gaverland naar de bewoner/familie gestuurd.  
Mocht u vragen hebben over de factuur dan kan er contact opgenomen worden 
met wasserij Gaverland tel: 0172-244850. 
Zaken die geregeld moeten worden als u de keuze maakt voor uitbesteden van 
de was aan Gaverland: 
- U krijgt plastic waszakken (merk Gaverland) en 10 oranje stickers die 

duidelijk en volledig dienen te worden ingevuld. De stickers worden op de 
waszakken geplakt zodat de wasserij weet voor wie de kleding gemerkt 
dient te worden. 

- Indien er tijdens uw verblijf nieuwe kleding wordt aangeschaft kan deze 
gemerkt worden. De waszak dient dan weer voorzien te zijn van een 
ingevulde oranje sticker. 
Nieuwe kleding kan ook eerst worden gedragen, alvorens in de waszak te 
doen met al gemerkte kleding erbij. 

- Wilt u het waspakket wijzigen, dan kunt u dit doorgeven bij de EVV-er. Zij 
zorgen voor een mutatie aan Coördinator huishouding. 
 
Kiest u ervoor om kleding thuis te wassen, maar wel te merken (i.v.m. 
voorkomen van zoekraken) dan is dit mogelijk door speciale vermelding op 
de oranje sticker ‘alleen merken niet wassen’ bij aanleveren kleding. De 
kosten per merkje zijn € 0,50 per label en komen op de maandnota.  
 

• De Hanepraij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken van 
gemerkte en ongemerkte kleding. 

• De Hanepraij aanvaardt geen aansprakelijkheid bij een eventueel 
verkeerde behandeling door de wasserij.  

• Meld zoekgeraakte kleding zo snel mogelijk bij coördinator huishoudelijke 
dienst. 

• Goed wasbare kleding is noodzakelijk. Zie hiervoor het wasmerkje in de 
kleding. Bovenkleding wordt in de wasserij gewassen op 30 of 40 C°. 

• Onderkleding en nachtkleding worden in de wasserij op 60 C° gewassen. 
De nachtkleding dient bij voorkeur strijkvrij te zijn. 

• U wordt verzocht om de kleding tijdig aan te vullen of te vervangen, zodat 
de voorraad altijd compleet is. 

Voor vragen over de was kunt u contact opnemen met de Coördinator 
huishouding tel. 0182-595702 
 
Geadviseerd wordt om een eventuele bril / gebitsprothese / gehoorapparaat te 
laten voorzien van initialen. Hiervoor kunt u terecht bij respectievelijk de 
opticien / tandarts / tandtechnicus / leverancier gehoorapparaten. 
 
Bij het gebruik van incontinentiemiddelen kunnen er onderbroeken/broekjes bij 
De Hanepraij worden aangeschaft via uw EVV-er. Deze fixatiebroeken 
vervangen de ‘gewone’ onderbroeken en kosten € 3,25 per stuk. 
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MAALTIJDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT 
IJSSELZICHT 

 
 
 
 
 

CATERING 
 
 
 
 

 
 
 

SCHOONMAAK 

 
De medewerker van de huishoudelijke dienst maakt 1 keer per week uw 
appartement schoon.  
Hieronder wordt verstaan: bed, matras, nachtkastje, kasten buitenkant en 
bovenop die bij het appartement behoren, randen en richels, 
vlekverwijdering op muren, afvalemmer, vensterbank, vloer.  
Dit is exclusief meubels van bewoners. 
Het sanitair krijgt 1 x per week een grote reiniging en dagelijks wordt het 
toilet nagelopen.  
De ramen worden door een extern bedrijf 4 x per jaar aan de binnen en 
buitenzijde gereinigd. 
Er is mogelijkheid tot het  inkopen van extra huishoudelijke werkzaamheden 
met een minimale afname van een uur. Te denken valt aan het 
schoonmaken van uw eigen meubels, poetsen van koper en of zilver, stofvrij 
maken van bewerkte kasten, beeldjes, stereo meubel etc.  
Deze dienst wordt u aangeboden tegen een uurtarief van € 32,-- per uur. 
Bij lidmaatschap van het Service pakket is dit € 30,40 per uur. 
Voor vragen over de schoonmaak van uw appartement kunt u terecht bij 
Pauline Avontuur coördinator huishouding  tel. 0182-595702 of via 
pauline.avontuur@zorgpartners.nl  of bij uw EVV-er. 
Voor vragen over het service pakket kunt u terecht bij Nicole de Keijzer, 
klantconsulent. 
 
RESTAURATIEVE VOORZIENINGEN 
 
U kunt op verschillende plaatsen van uw warme maaltijd genieten.  
Op de etages groepswonen eet u gezamenlijk in de huiskamer.  
Bewoners van de afdelingen individueel wonen kunnen kiezen waar ze de 
maaltijd gebruiken: in restaurant IJsselzicht of op uw eigen kamer. 
Voor de maaltijd op uw eigen kamer kunt u in de winkel op de begane grond 
een maaltijd halen met uw bewonerspas. Deze kunt u vervolgens op elk 
gewenst moment opwarmen in de magnetron op uw kamer.  
U bent ook hartelijk welkom in het restaurant om daar samen met anderen 
de warme maaltijd te gebruiken tussen de middag.  
Voor de broodmaaltijden kunt u de boodschappen doen in het winkeltje met 
uw bewonerspas. Als bewoner betaalt u niet voor uw maaltijden en drinken. 
Alle inkopen worden geregistreerd bij de kassa. Extra boodschappen (zoals 
wijn, chocolade of shampoo) rekent u met uw bankpas af of worden 
maandelijks in rekening gebracht met een factuur.  
 

De warme maaltijd kan maandag t/m zaterdag tussen 12.00 - 14.00 uur in het 
restaurant gebruikt worden. Op zondag i.v.m. de kerkdienst vanaf 12.30 uur. 
De koks en medewerkers van restaurant IJsselzicht staan voor u klaar om u te 
laten kiezen uit 2 menu’s van de dag. Heeft u andere wensen, dan kunt u dat 
bij de kok melden. Natuurlijk kunt u samen met uw partner of ander bezoek 
komen eten. 
 
In De Hanepraij kunt u de catering voor een verjaardag of feest laten 
verzorgen. Recepties, koude en warme buffetten, aangeklede borrels en  
lunches. Ook het huren van vergaderzalen en Grand Café ‘het Vooronder’ 
behoren tot de mogelijkheden. Dit alles tegen een scherpe prijs. 
Ons horecateam gaat graag de uitdaging met u aan om samen tot een 
bijzonder resultaat te komen. 
Bij de Receptie kunt u een afspraak maken, tel. 0182-595700.  
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WET 
LANGDURENDE 

ZORG 
 

 
FINANCIEN en VERZEKERINGEN 
 

Op grond van de Wet Langdurende Zorg (voorheen AWBZ) bent u wettelijk 
verplicht mee te betalen aan de kosten van zorg. Dit wordt de eigen bijdrage 
genoemd. Als u wilt weten hoe uw bijdrage wordt berekend en hoe die wordt 
geïnd, dan kunt u dat in de brochure Eigen bijdrage Zorg met verblijf 
nalezen.  
Voor deze eigen bijdrage krijgt u van de instelling naast kost, inwoning en 
verzorging, ook een aantal andere producten en diensten (“verstrekkingen”). 
Na aftrek van de eigen bijdrage van uw inkomen houdt u maandelijks nog een 
bedrag over om zelf te besteden. Bijvoorbeeld om dingen van te betalen, die 
niet onder de verstrekkingen vallen. Daarom is het goed om te weten welke 
verstrekkingen bij de maandelijkse eigen bijdrage zijn inbegrepen en voor 
welke producten en diensten juist wél extra moet worden betaald. Dit kunt u 
nakijken op https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-
kompas/verblijf+in+een+instelling 
 

EIGEN KOSTEN 
 
 
 
 

ZIEKTEKOSTEN 
VERZEKERING 

 
TANDHEEL- 

KUNDIGE ZORG 
 
 
 

WA VERZEKERING 
 
 

INBOEDEL 
VERZEKERING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINPAS 
BEWONERSPAS 

 

Omdat niet alle zaken onder de verstrekkingen vallen, zult u eigen kosten 
maken. Bijvoorbeeld kosten voor de was of van een activiteit. Iedere maand 
ontvangt u op het financiële contactadres een factuur waarop de bedragen zijn 
vermeld die niet in de verpleegprijs zijn opgenomen. 
 
Als u bij ons komt wonen, dient u zelf voor uw ziektekostenverzekering zorg te 
dragen.  
 
Het verpleeghuis is verplicht om de noodzakelijke, basis tandheelkundige zorg 
te organiseren. Als u twijfelt over het wel of niet aangaan van een aanvullende 
zorgverzekering voor tandheelkundige kosten, adviseren wij u contact op te 
nemen met uw eigen zorgverzekeraar.  
 
Voor bewoners van één van de locaties van Zorgpartners Midden-Holland 
gelden de volgende regelingen: 
 
Alle bewoners van Zorgpartners Midden-Holland zijn meeverzekerd op  
de aansprakelijkheidsverzekering van Zorgpartners Midden-Holland. De 
particuliere aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum bedrag van   
€ 2.500.000,- per aanspraak met een eigen risico van € 125,--. 
 

Per verpleeghuisplaats is aan inboedel een bedrag ad € 4.316,- verzekerd op  
de polis van Zorgpartners Midden Holland. 
Heeft u dus voor meer waarde op uw kamer dan adviseren wij u daarvoor zelf 
een aparte (kostbaarheden)verzekering te sluiten. Eigen risico: € 250,-- 
Het bovenstaande houdt in dat de eigen inboedel- en particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering kan worden beëindigd. Indien men elders gaat 
wonen buiten Zorgpartners Midden-Holland zal men deze verzekeringen  
opnieuw dienen af te sluiten. 
 
In het winkeltje en restaurant IJsselzicht kan betaald worden met pinpas of op 
rekening gekocht worden met de bewonerspas. Dit laatste uitsluitend als een 
automatische incasso is afgegeven. De diensten zoals de uiterlijke verzorging 
betaalt u rechtstreeks aan bijvoorbeeld de kapper.  
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 WETGEVING 
  
 Er is een aantal wetten van belang en van toepassing op de gezondheidszorg. 

Dit zijn onder andere de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel 
Overeenkomst), de BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) 
en de Kwaliteitswet. Het verpleeghuis wordt getoetst op een correcte uitvoering 
van deze wetgeving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

  
WGBO In de WGBO zijn bepalingen opgenomen die de relatie tussen de bewoner en de 

zorgaanbieder ordenen en vastleggen ingeval van geneeskundige handelingen. 
Indien aan de bewoner zorg wordt geleverd, treedt een 
zorgverleningovereenkomst in werking. In deze overeenkomst staan de rechten 
en plichten voor de cliënt en de zorgaanbieder. 
De belangrijkste plichten van de zorgaanbieder zijn dat er informatie wordt 
gegeven en toestemming wordt gevraagd bij het opstellen en uitvoeren van het 
zorgplan ten aanzien van lichamelijke beperkingen. Voor psychogeriatrische 
klachten geldt de Wet BOPZ. Overigens heeft een bewoner het recht om 
bepaalde informatie niet te willen horen. De zorgaanbieder heeft ook de plicht 
een zorgdossier aan te leggen. 
Een schriftelijke wilsverklaring, die een bewoner heeft opgesteld toen hij 
wilsbekwaam was en waarin is opgenomen dat een behandeling wordt 
geweigerd (bijvoorbeeld een niet reanimatieverklaring), wordt door de arts 
opgevolgd, tenzij er zeer gegronde redenen zijn dit niet te doen. 
Verder regelt de WGBO de centrale aansprakelijkheid van een instelling en de 
inzage, bewaartermijn en vernietiging van het zorgdossier. 

  
REANIMATIE Het is belangrijk dat u uw wens kenbaar maakt ten aanzien van reanimatie. 

Reanimatie is de behandeling van een plotseling falen van de bloedsomloop 
en/of ademstilstand waarvan tenminste hartmassage en/of beademing deel 
uitmaakt.  
Het uitgangspunt van Zorgpartners Midden-Holland is dat met u wordt 
besproken wat uw opvattingen en wensen zijn ten aanzien van reanimatie. Deze 
wensen maken onderdeel uit van uw zorgdossier. Het is dan ook van belang dat 
u bij opname aangeeft of u:   
- een niet-reanimeerverklaring heeft of 
- u uw keuze ten aanzien van reanimatie eerder met een arts besproken heeft 

of 
- dat u nog niet weet wat u wilt ten aanzien van reanimatie. Uw arts zal dit dan 

binnen twee weken met u bespreken en u meer informatie geven. Ter 
voorbereiding kunt u  een brochure bij uw EVV-er opvragen.  

Wilt u wel gereanimeerd worden, maar verwacht de arts vanwege uw 
gezondheid dat reanimatie een lage slagingskans heeft, dan zal dit met u 
besproken worden.  
Als gezamenlijk is besproken om niet te reanimeren, adviseren wij u om een 
niet-reanimeer teken te dragen. Deze kunt u kopen via Zorgpartners of de 
apotheek. Op de locatie waar u woont wordt een lijst bijgehouden met de 
reanimatiewensen voor bedrijfshulpverlening. Heeft u bezwaar tegen vermelding 
op deze lijst, dan kunt u of uw vertegenwoordiger dit aangeven bij uw eerst 
verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Het reanimatiebeleid kunt u opvragen bij 
het afdelingshoofd. Dit beleid is door de Centrale Cliëntenraad besproken en 
goedgekeurd. 

PRIVACY REGLEMENT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) eist dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met belangrijke en privacygevoelige gegevens. Het privacy reglement 
beschrijft de praktische uitwerking van het verzamelen tot het vastleggen en 
doorgeven van persoons- /financiële, administratieve en zorggegevens. 
Wilt u inzicht in dit privacyreglement, dan kunt u dit opvragen bij het secretariaat. 
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 OVERIGE INFORMATIE 
FOTO- EN FILMOPNAMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTPORTAAL 
INZAGE ZORGDOSSIER 

Voor intern gebruik en Facebook worden soms film- en foto-opnamen 
gemaakt. Bezwaar daartegen kunt u melden aan het afdelingshoofd; er zal 
zeker rekening mee gehouden worden. Bij expliciete beelden wordt 
toestemming gevraagd door middel van een formulier voor publicatie. Bij 
overzichtsbeelden is dit niet het geval.  
Als u of uw familie foto’s of filmopnamen maakt, dient rekening te worden 
houden met de andere bewoners. Niet iedereen stelt er prijs op 
gefotografeerd of gefilmd te worden. 
 
De Hanepraij maakt het de cliënt en zijn vertegenwoordiger via het 
cliëntportaal mogelijk om het zorgleefplan, agenda en rapportages uit het 
elektronische cliëntendossier online in te zien. Cliëntportaal is een veilige 
online weergave uit het elektronische cliëntendossier van Zorgpartners. De 
gegevens zijn altijd up-to-date. Dat betekent dat de informatie die wordt 
getoond altijd de informatie is die op dat moment ook daadwerkelijk in het 
dossier is ingevoerd. 
Het cliëntportaal is geen vervanging van de mondelinge of persoonlijke 
contacten. Als er iets verandert in de zorg, als een cliënt ziek wordt, of er 
vindt een wijziging plaats in het zorgleefplan of de medicatie, dan wordt dit 
altijd persoonlijk besproken met de cliënt en/of zijn familie. Het cliëntportaal 
is een waardevolle aanvulling op de informatievoorziening die al plaatsvindt. 
 
U kunt een aanvraag doen door een mail te sturen naar 
secretariaat.dehanepraij@zorgpartners.nl met vermelding van uw naam, 
naam van de cliënt en uw mobiele telefoonnummer. 
 

HOE TE HANDELEN BIJ 
BRAND? 

 

In De Hanepraij is een aantal medewerkers opgeleid als 
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers).  

• Bij brand moeten de instructies van de BHV-ers en de brandweer 
opgevolgd worden.  

• Als de brand niet op uw etage is, blijft u op uw etage totdat u 
instructies krijgt van de BHV-ers of de brandweer.  

• Is de brand op uw afdeling, dan zullen BHV-ers, brandweer en 
personeel u zo snel mogelijk evacueren en opvangen op de 
aangegeven verzamelplaatsen. 

• In het gebouw hangen plattegronden met vluchtwegen en 
verzamelplaatsen.   

• Bij brand mogen de liften niet gebruikt worden. 

• Wij verwijzen naar de geplastificeerde instructies over gebruik van 
magnetron en hoe te handelen bij brand die zich op uw appartement 
bevinden. 

• Verder verzoeken wij u in een dergelijke situatie het telefoonverkeer 
te beperken. 

Wat gebeurt er bij brand: 

• Uw deur valt dicht. Laat deze ook gesloten en houd de ruimte achter 
de deur vrij zodat de hulpverleners uw appartement kunnen 
betreden. 

• De brandwerende deuren op uw afdeling vallen dicht. Houd deze ook 
gesloten. 

• De interne BHV organisatie treedt in werking. Luister naar de 
aanwijzingen die u van hen krijgt. 

• Er kan een akoestisch signaal klinken. Blijf in uw kamer wachten met 
gesloten deuren totdat er hulp komt. 

• De brandweer wordt automatisch ingeschakeld en rukt gelijk uit. 
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 BEREIKBAARHEID 
MET DE AUTO 

 
• A12 afslag Gouda 

• Goudse Poort 

• na 350 meter linksaf, Burgemeester van Reenensingel 

• na 700 meter rechtsaf, Burgemeester Mijssingel 

• na 350 meter linksaf, Burgemeester Jamessingel 

• na 1,1 km. rechtsaf, Spoorstraat 

• na 300 meter linksaf, Blekersingel 

• na 1,2 km. bent u gearriveerd, Fluwelensingel 110 
 

MET HET OPENBAAR 
VERVOER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zorg verdient 

waardering 
 

Vanaf station Gouda Centraal, uitgang centrumzijde: 

• Stadsbus 3 (via Goverwelle naar het station) 

• Lijndienst 106 (richting IJsselstein) 

• Lijndienst 107 (richting Utrecht) 

• Lijndienst 197 (richting Schoonhoven) 
Vanaf Stolwijk: 

• Lijndienst 197 
Vanaf Haastrecht: 

• Lijndienst 107 
 
Halte Doelenbrug, Fluwelensingel 

 
 

 

 

 

 

 

Geef uw mening over De Hanepraij op www.zorgkaartnederland.nl 

• Hét kwaliteitsplatform voor de Zorg 

• Onafhankelijk en transparant 

• Veilig én betrouwbaar 

• Waarderingen en meningen 

• Actieve en aanspreekbare redactie 

• Van bewoners/patiënten voor bewoners/patiënten 

• Van bewoners/patiënten voor zorgverleners 

• Grootste en meest complete overzicht van de zorg 

ZorgkaartNederland is een initiatief van patiëntenfederatie NPC 



 

 versie 7  

20 

Bijlage: Huisregels Zorgpartners Midden-Holland 
 
Inleiding 
Deze huisregels gelden voor alle centra van Zorgpartners Midden-Holland. De huisregels zijn bedoeld om een 
ordelijke gang van zaken binnen het centrum goed te regelen en uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. 
Individuele afspraken die met u zijn opgenomen in het zorgleefplan hebben voorrang op de huisregels.  
Wij vragen van iedereen die in ons centrum woont, op bezoek komt of werkt, een respectvolle omgang met 
elkaar. Dit houdt onder andere in dat (lichamelijk) geweld, ongewenste intimiteiten, discriminatie en 
huisvredebreuk niet getolereerd worden.  
Bezoekers dienen de aanwijzingen van medewerkers van het centrum op te volgen. Bij overtreding van de 
huisregels of het niet opvolgen van de aanwijzingen kan aan bezoekers (tijdelijk) de toegang tot het centrum 
worden ontzegd. 
 
Slaap- en rusttijden 
U kunt uw slaap- en rustpatroon aanhouden zoals u dat gewend bent. Om op de gemeenschappelijke gangen 
overlast voor andere bewoners te beperken verzoeken wij u wel om na 22.00 uur ’s avonds zo stil mogelijk te 
doen. Indien u een kamer deelt met een andere bewoner kunt u in overleg afspraken maken over het tijdstip dat 
het licht uitgaat. 
 
Etenstijden en koffietijden 
Vanuit gastvrijheid naar onze bewoners toe houden wij, voor de maaltijden die kunnen worden genuttigd in de 
algemene ruimtes, geen vaste tijden aan.  
Koffie en thee zijn de hele dag beschikbaar. 
 
Bezoek en bezoektijden 
U kunt op elk door u gewenst tijdstip bezoek ontvangen, wij gaan er daarbij wel vanuit dat het na 22.00 uur zo stil 
mogelijk is.  
Bezoek kunt u ontvangen op uw eigen appartement/kamer of gebruik maken van de verschillende ruimtes binnen 
het centrum.  
Het ontvangen van bezoek buiten de afdeling is mogelijk voor zover de beslissingen over uw bewegingsvrijheid 
(van onvrijwillig opgenomen bewoners) dat toelaten. 
Als een bezoeker de openbare orde in het centrum verstoort of zich niet aan de algemene omgangsvormen 
houdt kan aan de bezoeker, bij geen gehoor geven aan aanwijzingen van medewerker(s), (tijdelijk) de toegang 
tot de afdeling en/of centrum worden ontzegd.  
 
Verlofregeling BOPZ 
Voor cliënten/bewoners die onder de Wet BOPZ vallen geldt een speciale verlofregeling. 
 
Post 
Uw post kan (door u) worden opgehaald bij de receptie. Als u post wilt verzenden kunt u deze afgeven bij de 
receptie. 
 
(Mobiel) Telefoneren 
U kunt uw eigen (mobiele) telefoon gebruiken. 
Om overlast voor andere bewoners te voorkomen vragen wij u niet te bellen in de centrale ruimtes en tijdens de 
nachtelijke uren.  
 
Gebruik van pc, tv en internet 
U kunt uw eigen computerapparatuur (pc, laptop, tablet, smartphone etc.) gebruiken. Wij vragen u deze 
apparatuur zoveel mogelijk op uw eigen kamer te gebruiken of elders als uw omgeving hiervan geen last 
ondervindt en/of het de orde op de afdeling niet verstoort.  
Indien in het centrum beschikbaar kunt u als gast inloggen op het aanwezige wifi-netwerk in de algemene ruimtes 
van het centrum. Indien het centrum beschikt over pc´s met internetaansluiting kunt u daarvan u gebruik kunt 
maken. Bij de receptie/Infopunten kunt u vragen waar deze zich bevinden.  
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Huisdieren 
Het is toegestaan huisdieren te houden in ons centrum, voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene 
Voorwaarden behorende bij uw zorgovereenkomst.  
 
Gevaarlijke voorwerpen 
Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van 
zaken in de instelling kunnen opleveren.  
 
Roken 
Roken van tabaksartikelen, sigaretten, sigaren etc. is toegestaan op de aangewezen plek c.q. de daarvoor 
bestemde ruimtes, deze zijn duidelijk herkenbaar aangegeven. Ook het gebruik van een elektronische sigaret is 
alleen toegestaan op de aangewezen plek c.q. de daarvoor bestemde ruimtes. 
Als u de beschikking heeft over een privéruimte mag u daar roken. In verband met brandgevaar is roken in bed 
niet toegestaan. Indien u een kamer/natte ruimte deelt met een andere bewoner kunt u in overleg afspraken 
maken over roken, mits deze bewoner geen bezwaar heeft tegen roken. 
Dit geldt zowel voor het roken van tabaksartikelen als voor de elektronische sigaret. 
 
Alcohol 
Buiten de momenten dat u van de instelling een alcoholhoudende consumptie aangeboden krijgt, kunt u door 
uzelf aangeschafte alcoholische dranken nuttigen. Alcoholgebruik is toegestaan voor zover het de orde op de 
afdeling niet verstoort en het niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in uw zorgleefplan.  
 
Drugs en andere verdovende middelen 
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van harddrugs en andere verdovende middelen is niet 
toegestaan.  
Het bezitten en gebruiken van softdrugs is toegestaan binnen de wettelijke grenzen, waarbij echter geen overlast 
mag ontstaan voor medewerkers, bewoners, bezoekers.  
 
Fotograferen en andere beeldopnamen 
In ons centrum respecteren wij de privacy van iedereen die bij ons woont of op bezoek komt. Daarom wordt 
iedereen verzocht zeer zorgvuldig met foto´s van bewoners om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat bij het 
maken van foto’s vooraf toestemming van u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger wordt gevraagd. Hetzelfde geldt 
voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele telefoon, webcam e.d.  
 
Openbaarmaking van beeldopnamen 
Gelet op de privacy van iedereen die in onze instelling verblijft, gebeurt verzending en/of publicatie van gemaakte 
beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van betrokken(n).  
 
Indien u meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname binnen het centrum bestemd voor publicaties of 
uitzending wordt u verzocht hierover vooraf contact op te nemen met de leidinggevende van uw afdeling. 
 
Handelen, ruilen, lenen 
Om misverstanden tussen cliënten en gevoelens van ongenoegen te voorkomen wordt u vriendelijk verzocht 
binnen het centrum niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.  
 
Klachten 
Bij eventuele klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling die op te vragen is bij de receptie van het 
centrum waar u verblijft. Een algemene folder over de klachtenregeling ontvangt u bij opname. Daarnaast is op 
elk centrum een klachtenfunctionaris aanwezig die u de weg zal wijzen hoe u om kunt gaan met uw klacht. Zie 
voor meer informatie de website van Zorgpartners. 
 
Klachten kunnen ook schriftelijk en ondertekend worden aangemeld bij: 
Klachtencommissie Zorg Midden-Holland 
Postbus 737 2800 AS Gouda 


