Inrichting appartementen
Hierbij ontvangt u van ons richtlijnen voor het inrichten van uw appartement. Deze
richtlijnen zijn opgesteld met inachtneming van de eisen van de brandweer,
arbodienst en hygiënevoorschriften en hebben de instemming van de cliëntenraad.
Het belang wordt benadrukt vanwege het toenemende gebruik van rollators,
rolstoelen en tilliften.
De richtlijnen beogen er te zijn voor het welzijn van de cliënt en de medewerker.
De hieronder gegeven richtlijnen zijn bindende afspraken. Indien u hieraan niet kunt
of wenst te voldoen moeten wij ons hierop beraden. Graag overleggen wij dit voordat
u een toegewezen appartement betrekt.
Als organisatie hebben wij in het kader van de hierboven genoemde zaken ons te
houden aan bindende wettelijke voorschriften. Zeer belangrijk hierbij is het ontzien
van de medewerkers met betrekking tot de fysieke belasting.
1. Richtlijn voor de inrichting van appartement Rijnhof
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kleine hoge tafel met twee stoelen
Twee makkelijke stoelen of een tweezits bankje
T.V. kastje
Naar keuze een kleine kast of een niet te groot ander meubelstuk
Wandversieringen, decoraties, klok
Senioren bed met wieltjes. (e.v. hoog- / laag bed)
Nachtkastje
Het gebruik van spaarlampen wordt aanbevolen
Bij voorkeur op de vloer Novilon(geen vloerbedekking)
Bij voorkeur geen lage lampen
Een vloerkleed is niet toegestaan.

2. Richtlijn voor de inrichting van appartementen
Waalhof/Betuwehof/Kriekenhof/ Giessenhof
− Een bed, nachtkastje en linnenkast (zijn in De Wittenberg al aanwezig)
− Een relax stoel
− Een tafel
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− Een kleine kast
In verband met het gebruik van (til)liften e.d. is het belangrijk dat de appartementen
niet te vol komen te staan.

3. Doucheruimte
De Wittenberg draagt zorg voor een plank in de douche. Er mag verder niets
opgeslagen worden in de douche ook al wordt deze niet als zodanig gebruikt. Geen
douche en wc matjes i.v.m. gevaar van valpartijen.

4. Rookbeleid
Op de Rijnhof mag in het eigen appartement worden gerookt. Op alle overige
afdelingen in roken alleen toegestaan onder begeleiding.

5. Bepaling
Uw kamer en badkamer wordt 1 keer per week schoongemaakt. De huishoudelijk
medewerker heeft hier 45 minuten voor. Staat uw kamer erg vol dan zal de
medewerking van uw familie worden gevraagd.
Mocht u ondanks deze richtlijn er voor kiezen om meer meubel e.d. te willen plaatsen
dan zal hiervoor een aparte overeenkomst gesloten worden waarin wordt
opgenomen dat als er bij lichamelijk achteruitgang gebruik gemaakt moet worden van
een rollator/rolstoel of tillift de kamer aangepast zal moeten worden en er extra
schoonmaakkosten in rekening gebracht kunnen worden.

Bestandsnaam
Documenteigenaar
Pagina

1.1.d.1_Inrichting van appartementen
Teammanager intramuraal
2 van 2

Laatste wijziging
Versienummer
Evaluatiedatum

31-12-2012
Versie 1
31-12-2014

