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Algemene informatie kleinschalig wonen.
Aan de hand van dit informatieboekje willen we u op
de hoogte brengen van wat kleinschalig wonen is.

Kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen, betekent met een kleine groep
van maximaal 8 bewoners op een zo normaal
mogelijke manier samenwonen en verblijven. De
huiskamer dient als centraal punt, waarin
gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt en met
elkaar de dag wordt doorgebracht.
Familiebezoek
De bedoeling van onze huiskamer is dat onze
bewoners hier een hele dag verblijven. Het is ons
streven om een ‘thuissituatie’ te creëren. Dit doen
we door de maaltijden samen te eten en deel te
nemen aan diverse activiteiten.
Daar de huiskamer niet groot genoeg is om familie
of bezoek te ontvangen en onrust bij de
medebewoners in de huiskamer te voorkomen,
hebben wij de volgende beslissing moeten nemen.
Het familielid, partner of ander bezoek gaat met de
bewoner naar het eigen appartement. Zo mogelijk
kan men ook gebruik maken van de recreatiezaal.
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Bij wie kan de familie terecht voor vragen?
Als familie kunnen er vragen zijn over bepaalde
zaken. Dit kan gaan over de bewoner zelf maar ook
over algemene dingen. Bij de opname is bekend
gemaakt wie de contactverzorgende is van de
bewoner. U kunt daar als eerste contact mee
opnemen.
Wanneer er dringende zaken zijn kunt u naar de
verzorgende gaan die op dat moment aanwezig is.
Het is echter niet de bedoeling dat de familie de
contactverzorgende in de privé-situatie benadert.
Ook kunt u terecht bij de teamleiding van de
afdeling. Wenst u de arts te spreken kan dit
geregeld worden in overleg met de teamleiding.
Voorraad toiletartikelen, etc.
De bewoner/familie is zelf verantwoordelijk voor de
aanschaf van de benodigde toiletartikelen. De
gebruikelijke artikelen zijn: zeep, doucheschuim,
shampoo, tandpasta, talkpoeder, kam of borstel,
bakje voor de tanden en voor de vrouwen
haarspeldjes. Verder kunt u naar eigen inzien
deodorant, aftershave en een geurtje kopen. Voor
de mannen is het van belang om een
scheerapparaat in bezit te hebben.
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Kleding
Wanneer de bewoner bij ons komt wonen, heeft u
de keus kunnen maken om de kleding zelf te
wassen of de kleding in de Schutse te laten wassen.
Het is de bedoeling dat alle kleding gemerkt wordt
met speciale labels. U kunt hiervoor terecht bij de
linnenkamer. Wij willen u vragen of u regelmatig de
kleding van de bewoner na wilt kijken op knoopjes
die er af zijn of op kapotte kleding.
De organisatie is echter niet aansprakelijk voor
schade aan kledingstukken die niet geschikt zijn
voor
het
normale
wasproces
(materiaal/deugdelijkheid)
en
toch
worden
aangeboden. Dit betreft met name wollen kleding.
Voor de vrouwen is het van belang dat ze ruim
voldoende panty´s in de kast hebben. Deze kunnen
gemerkt worden met een watervaste stift. De
bewoner moet tenminste 7 sets onder- en
bovenkleding. Dit omdat er in het weekend geen
bovenkleding wordt gewassen, en omdat de
bewoner ook wel eens tussendoor schone kleding
aan moet. Voor aanschaf van aangepaste
onderkleding verwijzen wij u naar de website
www.4care.nl
–
dames/herenhemd
met
drukknoopsluiting en rits.
Beddengoed, handdoeken en washandjes hoeven
niet aangeschaft te worden. Dit wordt door de
organisatie geleverd. Maar als u wel eigen
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beddengoed, handdoeken
gebruiken mag dit altijd.

en

washandjes

wilt

Maandelijkse bijdrage
Omdat we wel eens wat extra willen kopen voor de
bewoners, is het de gewoonte dat iedere bewoner
maandelijks een bijdrage levert. Dit is per maand
€ 5,00 per bewoner. Hier kopen we o.a.
chocolaatjes van of iets voor in de huiskamer, een
kaart voor bv. een ziek personeelslid, of als er een
baby is geboren.
Wij willen u vragen of u dat iedere maand wil
betalen aan degene die op dat moment in de
huiskamer aanwezig is.
Het komt ook regelmatig voor dat familie
levensmiddelen meebrengen voor de bewoners op
de huiskamer. I.v.m. de HACCP (hygiënische
voorschriften van levensmiddelen) willen we u erop
attenderen dat zelfgemaakte levensmiddelen alleen
aan de eigen familie mag worden gegeven, niet aan
medebewoners.
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Directe telefoonnummers
Het telefoonnummer van de Schutse is 0166658600. Dit kunt u bellen wanneer er niet wordt
opgenomen op de directe nummers of na 22.00 uur.
U kunt ook direct naar de huiskamer bellen.
Molenzicht:
07.00 uur tot 15.00 uur  0166-658634
15.30 uur tot 22.30 uur  0166-658646
Meekrap
07.00 uur tot 15.00 uur  0166-658632
15.30 uur tot 22.30 uur  0166-658645
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Activiteiten in en rond de huiskamer
In en buiten de huiskamer worden wekelijks
activiteiten georganiseerd.
Het vaste programma voor activiteiten buiten de
huiskamer zijn:
Woensdagmorgen : bijbellezing
Donderdagmiddag : spelletjes in de zaal of
een uitje
Vrijdagmiddag
: zingen in de zaal
Vrijdagavond
: weeksluiting
Op zondag wordt er in de huiskamer om 10.00 uur
en 18.00 uur naar de kerkdienst geluisterd. De
dienst duurt ongeveer anderhalf uur. We streven er
naar dat er dan zoveel mogelijk rust in de huiskamer
is.
In de huiskamer worden ook regelmatig activiteiten
gedaan. Maar dat is per week verschillend. Er kan
iets worden gebakken, wat worden geknipt en
gemaakt, dvd kijken, spelletjes met de bewoners
zoals domino, krant lezen.
Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan
diverse verenigingen. Zie voor meer informatie de
brochure Verenigingen.
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Wat heeft het zorgcentrum u nog meer te bieden
In het zorgcentrum kunt u gebruik maken van de
diensten van de kapster, de pedicure en het
winkeltje.
De openingstijden kunt u vinden in het boekje wat u
hebt gekregen bij opname in de Schutse. Wanneer
u deze niet heeft ontvangen, kunt u hier om vragen
bij de receptie.
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Schutse Zorg Tholen
F.M. Boogaardweg 10
4697 GM ST.ANNALAND
tel.
:0166-658600
fax
:0166-658699
email
:info@schutsezorgtholen.nl
website
:www.schutsezorgtholen.nl
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