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Welkom in De Meerwende 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Nu het binnenkort zover is dat u gaat verhuizen, zal er veel voor u veranderen.  
Het is heel begrijpelijk dat een verhuizing als deze veel drukte met zich meebrengt en 
u ook emotioneel kan aangrijpen. Daarom wensen wij u en uw familie veel sterkte 
toe en hopen dat u zich spoedig in ons zorgcentrum “thuis” zult voelen. 
 
Om u en uw verwanten zo snel mogelijk wegwijs te maken in De Meerwende bieden 
wij u dit informatieboekje aan. 
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzelt u dan niet deze te stellen. Onze 
medewerkers zullen u zoveel mogelijk informeren en begeleiden. 
 
Wij wensen u een goed en prettig verblijf toe in Zorgcentrum De Meerwende! 
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Zorgcentrum De Meerwende is één van de drie locaties van de R.K. Stichting  
Zorgcentra Meerlanden. 
 
De Stichting ziet er als volgt uit: 
 
R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden 
Kamerlingh Onneslaan 131 
1171 AE  Badhoevedorp 
Telefoon:  020-2470100 
Bestuurder Zorgcentra Meerlanden:                                 mevrouw Irma van Weert 
 
R.K. Zorgcentrum De Meerwende    
Kamerlingh Onneslaan 131        
1171 AE  Badhoevedorp                    
Telefoon: 020-2470100    
Fax: 020-6597312 
E-mail: demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl 
Website: www.zorgcentra-meerlanden.nl 
 
LMT (Locatie Management Team) Meerwende 
Hoofd zorg psychogeriatrische units:                          mevrouw Irma Bakker 
Hoofd zorg somatische afdeling:                                      mevrouw Nikki de Bruin 
Hoofd facilitair:                     mevrouw Elke Abbink  
Hoofd vrijwilligers en welzijn:                                            mevrouw Andrea du Pau 
Hoofd extramurale zorg :                                                    mevrouw Ilja van Dam 
 
R.K. Zorgcentrum ’t Kloosterhof 
Clematisstraat 16 
2131 SE  Aalsmeer 
Telefoon: 0297-229500 
 
R.K. Zorgcentrum De Meerstede 
Burgemeester Pabstlaan 260 
2131 XW  Hoofddorp    
Telefoon: 023-3038300 
 
 

mailto:demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl
http://www.zorgcentra-meerlanden.nl/
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Belangrijke gegevens   

Adres locatie De Meerwende Kamerlingh Onneslaan 131,  
1171 AE Badhoevedorp; T: 020-2470100 

Uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
(EVV) is: 

 

Het Hoofd Zorg  & Welzijn van uw afdeling  Nikki de Bruin 

Het Hoofd Zorg & Welzijn en uw EVV zijn 
bereikbaar via het centrale nummer: 

020-2470102 

Belangrijke telefoonnummers  

 Telefoon Locatie Beschikbaar 

Receptie 020- 2470100 BG Ma t/m vrij 8.00 – 19.00 u 
Za en zo     10.00 – 17.00 u 

Restaurant 
Keuken 

020-2470274 
020-2470275 

BG  

Geestelijk verzorger 020-2470291 Kapel 1e et.  

Technische Dienst 020-2470270 1e etage Afspraken via werklijst 
receptie 

Secretariaat 020-2470119 BG ma, di, do en vrijdag  
10.00 – 18.00 uur 

(Openings)tijden voorzieningen en diensten 

 Beschikbaar op Locatie 

Fysio Back in Shape Op afspraak Ruimte fysiotherapie BG  

Dameskapper Woensdag en donderdag 
Afspraak via kapster of receptie 

Kapsalon begane grond 

Herenkapper Zaterdag 1x per 6 weken 
Afspraak via receptie 

Kapsalon begane grond 

Pedicure Maandag en dinsdag 
Afspraak via pedicure of receptie 

Kapsalon begane grond 

Trombosedienst Iedere maandag, 12.00 uur Ruimte fysiotherapie BG 

Brasserie/Wijk 
Ontmoeting Centrum  
“de Binnentuin” 

Maandag t/m zondag 
10.00 – 16.15 uur 
 

 

Opticien 
Audicien 

Zie voor aanwezigheid de 
activiteitenagenda op de prikborden 
en achterop het kapelnieuws. 

In de binnentuin 
Begane grond 

Kerkdiensten /  
Kapelnieuws 
 

- Zondag: reguliere dienst 
- Woensdag: aangepaste  
  dienst voor PG cliënten 

Kapel, 1e etage 
Meer informatie via het 
wekelijkse Kapelnieuws 

Activiteiten  

Alle informatie over reguliere en specifieke activiteiten kunt u vinden op de prikborden in de 
lift en bij de ingang op de BG. Tevens vindt u alle informatie op Meerwende tv. Meerwende 
tv is te ontvangen op de schermen in de binnentuin, de huiskamers en op de eigen televisie 
van de bewoners. Ook krijgt u over heel veel zaken informatie in de brievenbus bij uw kamer 
en wordt ook uw contactpersoon per mail of (schriftelijk) geïnformeerd. 



21 februari 2022 5 

Als er een kamer is 
De tijd tussen het bericht dat er een kamer vrij is en het moment dat de huur ingaat is vrij kort. 
Het Hoofd Zorg & Welzijn of de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) maakt met u een 
afspraak om alles rondom uw inhuizing te bespreken in een eerste intake gesprek. 

Sleuteloverdracht 
Op de dag dat de huur ingaat ontvangt u bij de receptie, na ondertekening, één gecertificeerde 
sleutel van uw appartement. Deze sleutel past tevens op de voordeur van De Meerwende. Bij 
vermissing van uw sleutel bent u De Meerwende het bedrag verschuldigd, dat aangegeven staat 
op de sleutelverklaring. Tevens is er de mogelijkheid, om tegen betaling van 
borg, een tweede sleutel in ontvangst te nemen. 
 
De Meerwende is een gebouw dat in principe voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Uw kamerdeur dient u dan ook te beschouwen als voordeur. Dat betekent 
dat het verstandig is uw kamer af te sluiten als u er niet bent. Van bewoners en medewerkers 
mag verwacht worden, dat zij bellen voordat zij bij u binnenkomen. Onze  psychogeriatrische 
units hebben een gesloten voordeur. Familie en verwanten kunnen bij medewerkers van de 
afdeling de code vragen om de afdeling te verlaten. 

De verhuizing 
De datum en het tijdstip dat u naar De Meerwende verhuist bepaalt u in overleg met de  
EVV-er van de afdeling tijdens het intake gesprek Op de dag dat u in De Meerwende komt wonen 
zal er een eerste gesprek met u worden gehouden door een verzorgende van de afdeling. Het 
gesprek is bedoeld om u welkom te heten en u te informeren over een aantal belangrijke 
praktische zaken. Ook worden samen met u de eerste afspraken gemaakt over de zorg. Op een 
later tijdstip zal de activiteitenbegeleiding een gesprek met u hebben over wat u nog allemaal fijn 
vindt om te doen. Tevens zal er met uw goedkeuring samen met u en uw contactpersoon een 
levensverhaal op papier worden gezet. 
 
Als de verhuisdatum bekend is, kunt u huur, gas, elektriciteit, kabelaansluiting en water van uw 
oude woning opzeggen. Verhuizen van uw telefoonaansluiting en telefoonnummer is in vele 
gevallen mogelijk. Dit kunt u via uw eigen telefoon provider regelen.  
U dient zelf adreswijzigingen door te geven aan familie/vrienden, verenigingen, 
verzekeringsmaatschappijen (o.a. uw zorgverzekeraar), uw krant, tijdschriften etc. 
Om uw adreswijziging door te geven aan de gemeente krijgt u bij dit boekje een formulier 
uitgereikt. Dit formulier dient u volledig in te vullen en zelf op te sturen naar de gemeente.  

Inrichting en inventaris kamer 
De kamer wordt schoon en in goede technische staat opgeleverd. Wij raden u aan niet te veel 
meubels in de kamer te plaatsen zodat er voldoende bewegingsruimte overblijft voor u en de 
medewerkers die u ondersteunen bij de zorg. Tevens adviseren wij u gladde vloerbedekking te 
nemen die goed te reinigen is. In verband met beschadiging van de vloer is alleen het lijmen van 
de vloerbedekking op een ondervloer of aan de zijkanten toegestaan.  
Als u lampen of schilderijen ophangt, verzoeken we u dit in overleg te doen met onze technische 
dienst om schade aan leidingen te voorkomen. Onze technische dienst kan u helpen bij deze 
werkzaamheden. U kunt bij de receptie hiervoor een afspraak maken. Het boren van gaten in de 
badkamer is niet toegestaan! 
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Tot de inventaris van de kamer behoort o.a. een keukenblok inclusief koelkast, een kledingkast 
(hang/leg), gordijnrails en zonwering. 
Ieder appartement heeft een televisie- en telefoonaansluiting, een aansluiting op het  
zusteroproepsysteem en de brandalarmering. 
U betaalt een vast bedrag per maand aan kijk- en luistergeld. Hiervoor vragen wij u een 
doorlopende machtiging in te vullen, zodat wij het bedrag maandelijks van uw rekening kunnen 
schrijven. Bij dit boekje ontvangt u de doorlopende machtiging. Graag ontvangen wij deze 
machtiging ingevuld retour. 
 
Verzekeringen 
Inboedel en aansprakelijkheid 
De inboedel van bewoners van De Meerwende is verzekerd tegen brand en diefstal. Ook bent u 
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor betaalt u een klein bedrag per maand. Dit 
kunt u aangeven op de doorlopende machtiging bij dit boekje. Hulpmiddelen die eigendom zijn 
van externe instanties vallen niet onder de verzekering van De Meerwende. Ook speciale 
inventaris, zoals antiek en sieraden, valt niet onder de reguliere inboedelverzekering. Hiervoor 
dient u zelf een aparte verzekering af te sluiten.  
Ondanks de afgesloten verzekeringen houdt u de verantwoordelijkheid voor uw bezittingen. Uw 
kostbaarheden en waardepapieren zijn het meest veilig achter gesloten deuren. De verzekering 
betaalt alleen uit, wanneer duidelijke sporen van braak zichtbaar zijn. Doe bij het verlaten van uw 
appartement altijd de deur op slot! Ook kan het belangrijk zijn bepaalde waardevolle spullen 
brandvrij te bewaren bij familie of bij een bankinstelling. 
 
Ziektekostenverzekering; basisverzekering en aanvullende verzekering 
De ziektekostenverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekering) is voor eigen 
verantwoordelijkheid van de bewoner. Echter ook als u geïndiceerd bent voor zorg zonder 
behandeling, dat wil zeggen als uw huisarts uw hoofdbehandelaar is, dan is het zinvol om uw 
aanvullende verzekering kritisch na te lopen. Belangrijke vragen zijn: “Welke zorg wordt er gedekt 
door de basisverzekering?” en “Is een aanvullende verzekering toch nuttig?” Wat er gedekt wordt 
door de basisverzekering en de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Mocht u 
van zorgverzekeraar willen wisselen, dan is het wel beter om een oude verzekering niet op te 
zeggen voordat u bij een andere verzekeraar bent geaccepteerd.  

Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
Iedereen in Nederland is verzekerd tegen bijzondere ziektekosten op grond van de  
Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daaronder vallen ook de kosten voor opname in een zorgcentrum. 
De kosten van de verzorging worden dus betaald door de WLZ. Wel is een eigen bijdrage 
verschuldigd. De hoogte van deze eigen bijdrage is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van uw 
inkomen.  
Zowel de vaststelling van de eigen bijdrage als de inning ervan gebeurt door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK), dus niet door de administratie van  
De Meerwende. U ontvangt hierover van het CAK vanzelf bericht (dit kan enige tijd duren).  
Jaarlijks stelt de overheid de kosten opnieuw vast en informeert het CAK u hierover. 
Voor informatie kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl. 
 
 

http://www.hetcak.nl/
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Bij vragen kunt u het CAK bereiken door het gratis informatienummer te bellen (0800-0087; 
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur) of een briefje te sturen naar: CAK, 
Antwoordnummer 1608, 2509 VB  Den Haag. 
 
De zorg 

Zorgverleningsovereenkomst 
Nadat u bij ons bent komen wonen, wordt u een 
Zorgverleningsovereenkomst ter ondertekening aangeboden.  
In de Zorgleveringsovereenkomst zijn de contractuele afspraken 
opgeschreven die bestaan tussen u en De Meerwende. Het is belangrijk 
dat u deze overeenkomst, eventueel samen met uw familie, goed 
doorleest om misverstanden te voorkomen.  

 
 
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
Wanneer u in De Meerwende komt wonen, krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze 
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) is vanaf uw verblijf in de Meerwende 
verantwoordelijk voor het coördineren van uw zorg. De EVV-er zal zich zo spoedig mogelijk aan u 
voorstellen en afspraken met u maken over de zorgverlening. Bij uw EVV- er kunt u terecht voor 
allerlei vragen rondom de zorg en diensten die in De Meerwende worden geboden. Uw EVV- er 
maakt u wegwijs in het huis en is aanspreekpunt voor uw familie en/of kennissen.  
 
Zorgleefplan 
De eerste 6 weken van uw verblijf wordt samen met u bekeken welke zorg wenselijk en 
noodzakelijk is. De EVV-er stelt samen met u (en/of uw familie) een zorgleefplan op gericht op uw 
persoonlijke situatie. Het zorgleefplan wordt met u en/of uw contactpersoon doorgesproken en 
bij akkoord wordt u gevraagd het zorgleefplan te ondertekenen. Het zorgleefplan zal de leidraad 
vormen van uw verzorging binnen De Meerwende. Wanneer uw wensen of behoeften 
veranderen, wordt het zorgleefplan bijgesteld. Het zorgleefplan maakt onderdeel uit van het 
zorgdossier. In het zorgdossier wordt de voortgang van de zorg bijgehouden. U heeft inzagerecht 
in uw zorgdossier. Via het Cliëntportaal kunt u of uw eerste contactpersoon het zorgdossier 
inzien. Voor aanmelden bij het Cliëntportaal zie de bijlage achterin dit boekje. 
 
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die wordt gegeven als de bewoner niet meer kan genezen van een ziekte. 
Iemand kan hiermee nog wel weken, maanden of (soms) jaren leven. Bij het verlenen van 
palliatieve zorg is het belangrijk dat de bewoner en zijn naasten zich zo goed mogelijk voelen. Het 
uitgangspunt is een goede kwaliteit van leven.  
De bewoner en zijn naasten hebben in deze periode specifieke zorgbehoeften en behoefte aan 
informatie en begeleiding. Binnen De Meerwende is er ruimte en aandacht voor de laatste fase 
van het leven van de bewoners. Bewoners kunnen hun wensen kenbaar maken. Door hierover in 
gesprek te gaan worden de gevoelens, gedachten en wensen van bewoners duidelijk. De naasten 
van de bewoners worden in het hele proces betrokken. 
 
 



21 februari 2022 8 

Voeding 
De broodmaaltijden 
De broodmaaltijden voor de avond en de volgende ochtend worden 
rondgebracht tussen 10.30-12.00 uur. Er worden individuele afspraken 
gemaakt met bewoners indien ondersteuning gewenst is bij het 
klaarmaken van de broodmaaltijd.  

 
De warme maaltijd 
Het is in De Meerwende gebruikelijk dat men de warme maaltijd gezamenlijk gebruikt in het 
restaurant. De aanvangstijd van de warme maaltijd is maandag t/m vrijdag om 12.30 uur. Op 
zaterdag en zondag is de aanvangstijd 12.00 uur.  
Mocht u gebruik maken van een huiskamer, dan kunt u ook daar de warme maaltijd gebruiken. 
 
Koffie en thee 
Koffie en thee wordt geserveerd op uw appartement. U kunt gedurende de openingstijden van de 
brasserie koffie en thee in de binnentuin gebruiken. Ook als u bezoek krijgt, is het gezellig om in 
de brasserie iets te komen drinken al dan niet met wat lekkers erbij. De brasserie in de binnentuin 
is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.15 uur.  
Als u gebruik maakt van de huiskamer, dan kunt u ook daar koffie of 
thee gebruiken. 
 
Speciale feesten en partijen 
De Meerwende is uw huis, dus u kunt uw feestjes zoals verjaardagen, 
jubilea enz. hier ook vieren. Voor het bespreken van een ruimte en de 
organisatie van het feest, kunt u bij de ontvangstbalie vragen naar de 
mogelijkheden en een afspraak maken met de coördinator van de facilitaire dienst en/of 
voedingsdienst. Een tarievenlijst van de diensten en services vindt u op onze website 
(www.zorgcentra-meerlanden.nl). 
 
Algemene informatie  
 
Hoofdingang 
De hoofdingang is geopend van 08.00-19.00 uur, in het weekend van 10.00-17.00 uur.  
De toegangsdeuren gaan automatisch open en dicht. Komt u na 19.00 uur (in het weekend na 
17.00 uur) thuis, dan kunt u met de sleutel van uw appartement de voordeur zelf openen d.m.v. 
het kastje rechts bij de muur.  
 
Receptie  
De receptie is geopend van 08.00-19.00 uur en in het weekend van 10.00-17.00 uur. De daar 
aanwezige medewerker kan uw vragen beantwoorden of indien nodig doorverwijzen naar de 
juiste persoon. Wij verzoeken u dan ook uw vragen zo veel als mogelijk tijdens de openingstijden 
te stellen. U vindt het kantoor van de receptie achter de kapsalon op de begane grond.  
Bij vragen kunt u ook terecht bij de gastvrouw die in de binnentuin aanwezig is.  
 
 

http://www.zorgcentra-meerlanden.nl/
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De post 
Post voor u bestemd ontvangt u in de brievenbus bij uw appartement. 
Het is handig als post, aan u geadresseerd, wordt voorzien van uw 
appartement nummer. Het adres van De Meerwende vindt u op 
pagina 4 van dit informatieboekje. 
Uitgaande post kunt u dagelijks afgeven bij de receptie.  
 
Wasverzorging door Newasco 
U vindt alle informatie over de wasverzorging door Newasco als bijlage bij dit boekje. Mocht u 
gebruik willen maken van deze wasverzorging, dan kunt u het machtigingsformulier hiervoor 
invullen. We adviseren u, ook als uw was door uw familie wordt gedaan, om uw kleding te laten 
merken. Dit voorkomt zoekraken van uw kleding en linnengoed. 
Naast dat u ervoor kunt kiezen om uw eigen linnengoed te gebruiken kunt u ook gebruik maken 
van het “huur linnenpakket” van Newasco.  
Dit pakket bevat het volgende: dekbed, dekbedhoes en sloop (satijn), (hoes)lakens en slopen, 
handdoeken en washandjes, theedoeken en keukenhanddoeken, vaatdoekjes.  
Voordelen van dit pakket zijn, dat het niet hoeft te worden gemerkt, u heeft altijd voldoende 
voorraad in huis en u hoeft deze artikelen niet zelf aan te schaffen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de familie/contactpersoon, dat er voldoende kleding aanwezig 
is en dat de kast netjes wordt gehouden.                              
 
Schoonhouden van uw appartement 
Eén keer per week wordt uw kamer door de huishoudelijke dienst schoongemaakt. 
Zorg dat uw kamer, badkamer en keuken zo is ingericht dat schoonmaken mogelijk is. 
De algemene ruimtes worden dagelijks schoongemaakt. 
 
Bezoek 
U bent vrij om bezoek te ontvangen of om op bezoek te gaan wanneer u dat wilt. 
Mocht u uitgaan, dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de verzorging en de receptie in 
verband met de maaltijd- en medicatieverstrekking. 
Uw gasten hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, met u mee te eten. Voor een goede 
organisatie moet dit wel tijdig (voor 11.00 uur) kenbaar worden gemaakt.  
 
Huisdieren 

Het is mogelijk om een huisdier te houden in uw appartement mits u 
of uw familie hier zelf voor kunt zorgen en dit huisdier geen overlast 
geeft voor medebewoners en medewerkers.  
Het meenemen van een huisdier kan alleen nadat u hierover eerst 
overleg hebt gehad met de afdeling waar u komt wonen.  
Bezoekers verzoeken wij in De Meerwende en op het terrein van  
De Meerwende hun hond aan te lijnen. 
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Huisvuil 
In verband met de hygiëne regels van De Meerwende moet u zelf zorgdragen voor een 
prullenbakje, bij voorkeur met pedaal. Volle pedaalemmerzakken (klein afval) worden door de 
verzorging of de technische dienst medewerker meegenomen.   
Groot afval dient door de familie te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan groot afval te 
deponeren in/bij de containers/vuilpers van De Meerwende.  
 
Meerwende tv 
Op de schermen in de binnentuin en op de huiskamers en ook op uw eigen televisie kunt u 
afstemmen op Meerwende tv. Een instructie, hoe u dit op uw eigen televisie kunt ontvangen, 
vindt u als bijlage bij dit boekje. Op Meerwende tv vindt u o.a. informatie over de aangeboden 
activiteiten. Maar ook informatie over de aanwezigheid van de kapster, de pedicure e.d. kunt u 
hier terugvinden. Verder komen algemene zaken als het weerbericht en het nieuws aan u voorbij.  
 
Kerkdiensten 
In de kapel van De Meerwende worden regelmatig kerkdiensten gehouden. 
Vrijwilligers of verzorgenden brengen de bewoners, die daar zelf niet meer toe in staat zijn, naar 
de kapel. Ook familie is van harte welkom bij deze kerkdiensten. 
 
Geestelijk verzorger 
Aan de Meerwende is een geestelijk verzorger verbonden. De geestelijk verzorger is 
gesprekspartner en klankbord voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. Een gesprek met 
de geestelijk verzorger is vertrouwelijk.  
 
Geldzaken 
Ons advies is om zo min mogelijk contant geld in huis te hebben en 
zoveel mogelijk te betalen met uw pinpas. Ook kunt u voor heel veel 
zaken in huis een machtiging afgeven. Wilt u hier gebruik van maken 
dan verzoeken wij u dit aan te geven op het machtigingsformulier, dat u 
bij dit boekje ontvangt. 
 
Activiteiten en diensten 
 
De brasserie en Wijk Ontmoeting Centrum “De Binnentuin” 
De openingstijden van de brasserie en het daaraan verbonden winkelassortiment zijn van 
maandag tot en met zondag van 10.00-16.15 uur.  
U kunt hier o.a. terecht voor een koekje en een snoepje, maar ook voor een leuke kaart of een 
flesje wijn.  

 
 
In de brasserie kunt u een kopje koffie of 
thee met wat lekkers gebruiken. Ook kunt 
u hier terecht voor een lekker broodje of 
tosti.  
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Onze binnentuin is niet alleen een ontmoetingsplek voor onze bewoners (en hun bezoek), maar 
ook voor mensen uit de wijk. Op deze plek vinden ook veel van onze activiteiten plaats en kunt u 
regelmatig genieten van muzikale optredens. 
 
Activiteiten 
De activiteiten in De Meerwende zijn gericht op het bevorderen van vitaliteit, zelfredzaamheid en 
het onderhouden van sociale contacten. Doelstelling is het bieden van een zo prettig mogelijke 
leefomgeving. Het gaat hierbij om gezelligheid en sfeer. De activiteiten, die wij bieden sluiten aan 
bij de interesses van ouderen en zijn groepsgericht of individueel. Activiteiten vinden plaats in de 
binnentuin, maar ook in de multifunctionele ruimte en op de huiskamers van de verschillende 
afdelingen. 
De Meerwende organiseert diverse activiteiten zoals: zingen, bewegen, sjoelen, bingo, 
geheugentraining en jeu de boules. Maar ook uitstapjes met de bus naar het tuincentrum of het 
strand staan regelmatig op het programma. 
U kunt alles over de activiteiten terugvinden op Meerwende tv en op de prikborden bij de ingang 

en in de liften. Mocht u over een computer beschikken kijk dan ook  
eens op onze website  
(www.zorgcentra-meerlanden.nl).  
  
  
  
  

 
 
Kapper en pedicure 
De Meerwende beschikt over een kapster en een pedicure. Zij zijn iedere week aanwezig. U kunt 
zelf een afspraak met hen maken. De herenkapper komt 1x per 6 weken op zaterdag. De kosten 
van de kapster of de herenkapper zijn voor eigen rekening. De kosten van 
de pedicure voor een standaard behandeling 1x per 8 weken zijn voor 
rekening van De Meerwende. Mocht u vaker naar de pedicure willen of 
een speciale behandeling wensen, zoals bijvoorbeeld een manicure dan 
moet u dit zelf betalen. Voor bewoners met diabetes wordt de 
pedicurebehandeling door een gekwalificeerd diabetes pedicure 
uitgevoerd. Vergoeding hiervan is afhankelijk van uw zorgprofiel en uw 
zorgverzekeraar. 
 
Fysiotherapeut 
De Meerwende werkt veel samen met fysiotherapiepraktijk Back in Shape.  
Natuurlijk kunt u ook een eigen fysiotherapeut inschakelen.  
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Huisarts 
Als u uit Badhoevedorp komt, kunt u uw eigen huisarts houden. Komt u van elders dan kunt u in 
overleg met het Hoofd Zorg & Welzijn tot een keuze komen voor een huisarts in Badhoevedorp. 
De huisartsen van Badhoevedorp vormen de Coöperatie Samenwerkende Huisartsen 
Badhoevedorp “De Hoed”.  
De Meerwende en De Hoed hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot het leveren 
van huisartsgeneeskundige zorg. Doelstelling is de kwaliteit en uniformiteit van zorg te 
waarborgen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de praktijkondersteuner van de 
huisartsen (POH). 
 
Apotheek 
Uw medicatie, zoals voorgeschreven door uw arts, wordt door de apotheek 
afgegeven bij de receptie van De Meerwende en door de verzorgende van uw 
afdeling aan u verstrekt. Indien u behoefte heeft aan hulp bij uw 
medicijngebruik of wanneer de verzorging merkt, dat dit voor u lastiger wordt, 
zal er over de mogelijkheid worden gesproken, dat de verzorging deze taken overneemt.  
  
Trombosedienst 
De trombosedienst komt wekelijks in De Meerwende. Zij kunnen, indien nodig, ook op uw kamer 
komen. 

 
Technische dienst 
De medewerker Technische dienst zal u graag, op aanvraag, van dienst zijn bij 
kleine technische storingen en werkzaamheden. 
 

 
Vrijwilligers 
Naast de vele personeelsleden die er zijn, heeft de organisatie ook 
vrijwilligers, die belangrijk werk doen. Om wat te noemen, 
ondersteuning bij bingo, sjoelen, bewegen en zingen. Ook  brengen 
zij bewoners, die naar de kerkdienst willen en daar zelf niet meer toe 
in staat zijn, naar de kapel. 
 
Mantelzorgers 
Mantelzorgers zijn familieleden of vrienden, die aan hun naaste meer dan alledaagse zorg 
verlenen, omdat diegene dat zelf niet meer kan. In een thuissituatie is dat bijna vanzelfsprekend, 
maar ook na opname in De Meerwende blijft de rol van mantelzorgers van groot belang. De 
zorgverlening in De Meerwende is dan ook een samenspel tussen zorg medewerkers, vrijwilligers 
en mantelzorgers. Natuurlijk kunnen wij uw hulp als familielid of contactpersoon ook gebruiken. 
Mocht u interesse hebben, laat dit dan weten aan de EVV-er. 
 
Cliënten Familie Raad (CFR) 
De Cliënten Familie Raad (CFR), een wettelijk ingesteld orgaan, stelt 
zich tot doel de belangen van de bewoners in ons zorgcentrum te 
behartigen.  
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De CFR adviseert het management in het kader van bewonersbelangen.  
Als u vragen, problemen, bepaalde wensen of suggesties heeft, die ook voor anderen van nut 
kunnen zijn, kunt u dit kenbaar maken bij de CFR. De CFR houdt regelmatig Ronde Tafel 
gesprekken, waarvoor bewoners van de diverse afdelingen worden uitgenodigd. Tevens eten  
2 CFR leden regelmatig mee in het restaurant om tijdens de maaltijd met bewoners in gesprek te 
gaan. 
 
Rookbeleid 
In De Meerwende geldt een rookverbod.  
Bewoners en hun bezoekers mogen alleen in het eigen appartement roken.  
U mag niet roken op uw appartement als u gebruik maakt van zuurstof. 
Sommige bewoners mogen uit veiligheidsoverwegingen alleen op het eigen 
appartement roken als er begeleiding aanwezig is. Zij kunnen dan vragen om 
begeleiding bij het roken in de eigen kamer.  
U mag niet roken in een appartement voor kortdurende opname en in de 
huiskamers waar meerdere bewoners gebruik van maken.  
Ook is het met het oog op de brandveiligheid niet toegestaan kaarsen te branden in uw  
appartement. 
Als organisatie zijn wij verplicht om zorg te dragen voor een rookvrije werkplek voor onze 
medewerkers. Om tegemoet te komen aan de belangen van de cliënt (recht op eigen leven) én 
van de medewerkers (recht op werken zonder rookoverlast) hebben wij bepaald dat er een uur 
voor de zorgverlening en tijdens de zorgverlening niet in het appartement gerookt mag worden. 
 
Giften en geschenken 
Het is niet toegestaan dat medewerkers van bewoners giften en geschenken aannemen. Wilt u 
een gift doneren voor de medewerkers, dan kunt u dit schenken aan de Personeelsvereniging.  
De Personeelsvereniging organiseert voor alle medewerkers, die bijdragen aan de zorg van de 
bewoners, activiteiten en uitstapjes.  
Wilt u een gift doneren voor het welzijn van de bewoners, dan kunt u dit schenken aan de 
Stichting Vrienden van De Meerwende en De Meerstede. 
 

 
Fotograferen en filmen 
Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoek mogen niet zonder 
toestemming gefotografeerd of gefilmd worden. Bewoners kunnen 
in de zorgverleningsovereenkomst, die bij opname wordt 
opgesteld, aangeven of ze hiervoor wel of geen toestemming 
geven. Ook het ongevraagd plaatsen van camera’s is niet 
toegestaan. 
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Hoe houden we het veilig en hoe gaan we met elkaar om? 
Voor een ieder geldt, dat we respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast discrimineren we niet. Bij 
vervelend gedrag wordt de betreffende persoon erop aangesproken en zo nodig worden er 
maatregelen genomen. 
Bij vernielingen en diefstal doen wij aangifte bij de politie en moet de schade worden vergoed.  
 
Klachten 
Hoewel alle medewerkers van Zorgcentrum De Meerwende zich continu inspannen om de zorg- 
en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch voorkomen,  
dat u ontevreden bent. Bespreek problemen -welke die 
ook mogen zijn- openlijk met een personeelslid dat u 
vertrouwt en hij/zij kan u, als dat nodig is, naar de juiste 
personen of instanties verwijzen. Gezamenlijk kan alles 
beter worden bekeken en opgelost.  
 
Meent u dat het om een vertrouwenszaak gaat, dan kunt u dit vanzelfsprekend persoonlijk of 
schriftelijk aan uw EVV-er of het Hoofd Zorg & Welzijn van uw afdeling voorleggen. 
Geheimhouding wordt onvoorwaardelijk gegarandeerd. 
 
Mocht u er met uw EVV-er of de leidinggevende toch niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen 
met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon (van Facit). Ook is er een officiële klachten-
commissie (van Facit) met een onafhankelijk voorzitter tot welke u zich kunt wenden, indien er op 
bovenstaande wijze geen oplossing kan worden gevonden. U kunt uw klacht schriftelijk aan deze 
commissie voorleggen. Op onze website treft u hierover meer informatie aan.  
 
 
Tenslotte 
Wij vertrouwen erop u met dit informatieboekje een duidelijk inzicht te hebben gegeven en een 
antwoord op vele vragen. Het management en de medewerkers van De Meerwende zullen alles 
in het werk stellen om u het gevoel te geven helemaal “thuis” te zijn en we hopen, dat u in 
Zorgcentrum De Meerwende een fijne tijd zult hebben. 
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Afvinklijst belangrijke zaken bij inhuizing  
 
 De bewoner toont bij inhuizing een geldig identiteitsbewijs.  
     Mocht het identiteitsbewijs niet geldig zijn, dan wordt aan de  
     bewoner/contactpersoon geadviseerd om een nieuw  
     ID bewijs aan te vragen bij de gemeente. 
 
 Inleveren ingevuld formulier “doorlopende machtiging” 
     t.b.v. de automatische incasso van: 
     * kijk- en luistergeld t.b.v. televisie en radio, 
     * collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, 
     * bijdrage extra activiteiten, 
     * diverse diensten zoals pedicure, kapster, wasmerkjes, uitgaven winkeltje  
       en brasserie De Meerwende. 
 
 Inleveren ingevuld machtigingsformulier inzake de was, mocht u ervoor  
     kiezen om het wassen van uw persoonsgebonden kleding uit te besteden  
     aan de firma Newasco.  
     NB: Bij echtparen dient er per persoon een formulier te worden ingevuld.     
     
 In ontvangst nemen van de sleutel van uw appartement en een eventuele  
     tweede sleutel voor uw familie/contactpersoon bij de receptie (2e sleutel  
     tegen betaling borg) na ondertekening van een sleutelformulier. 
 
 Het opsturen van het formulier inzake uw verhuizing naar de gemeente  
     Haarlemmermeer. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier en de  
     envelop bij dit opnameboekje. Tevens dient u een kopie van een geldig  
     ID bewijs mee te sturen. U kunt uw verhuizing ook via het online formulier  
     op de website van de gemeente Haarlemmermeer doorgeven. Hiervoor  
     heeft u DigiD nodig. Tevens kunt u bij de balie, afdeling Burgerzaken, van  
     de gemeente Haarlemmermeer uw verhuizing doorgeven. 
 
 Adreswijzigingen doorgeven aan instanties (o.a. zorgverzekeraar) en  
     familie/bekenden. 
 
 Opzeggen van huur, gas, elektriciteit, kabelaansluiting enz. van uw oude  
     woning en opzeggen van verzekeringen; o.a. inboedel- en aansprakelijkheids- 
     verzekering, indien u kiest voor de collectieve inboedel- en aansprakelijkheids- 
     verzekering van De Meerwende. 
 


