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.

Inrichting van appartementen op de afdelingen Waalhof / Betuwehof / Kriekenhof /
Giessenhof / Rijnhof

Standaard is in het appartement aanwezig:
o Een bed met matras, kussen en dekbed;
o Een nachtkastje;
o Een linnenkast.
U mag uw appartement verder inrichten met:
o Een kleine hoge tafel met twee stoelen (formaat in overleg met EVV-er)
o 1 gemakkelijke fauteuil óf een tweezits bankje.
o T.V. kastje
o Naar keuze een kleine kast of een niet te groot ander meubelstuk (formaat in overleg
met EVV-er)
o Decoraties, klok, wandversieringen (deze dienen te worden bevestigd aan de
hiervoor bestemde strips aan de muur. Er mag niet worden geboord en/of
gespijkerd!)
Wilt u voor de veiligheid de volgende punten in gedachten houden:
o Een vloerkleed is niet toegestaan.
o Vermijd zoveel mogelijk losliggende snoeren.
o Bij voorkeur geen laaghangende lampen.
o In verband met het gebruik van tilliften e.d. is het belangrijk dat de appartementen
niet te vol komen te staan
o Houdt er rekening mee dat het bed haaks op de muur moet kunnen staan, zodat rond
het bed gelopen kan worden indien er bedverpleging nodig is.
o Indien u een rolstoel gebruikt, is het van belang dat er voldoende ruimte is om te
draaien.
o Zorg dat u goed bij de bedieningshendels van uw ramen kunt.
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2.

Doucheruimte

De door Wittenbergzorg verzorgde sanitaire losse inventaris bestaat uit een afvalbak en een
grote plank. Op de plank en bij de wastafel kunt u uw toiletartikelen opbergen. Als uw
wasverzorging door familie wordt gedaan, mag er een wasmand worden geplaatst. Verder
mag er niets in de sanitaire ruimte worden opgeslagen, ook al wordt deze als zodanig niet
gebruikt. Geen douche- en wc-matjes i.v.m. gevaar van valpartijen.
3.

Inbraakpreventie

Ten aanzien van inbraakpreventie adviseren wij u onderstaande regels in acht te nemen:
o Vermijd het bewaren van waardevolle spullen in uw appartement.
o Zorg dat er slechts een geringe hoeveelheid geld in uw appartement aanwezig is en
dat er weinig geld in uw portemonnee zit.
o Laat waardevolle spullen en geld niet zichtbaar in uw appartement liggen.
o Uw appartement is uw huis. De gang waar uw voordeur op uitkomt is vergelijkbaar
met de openbare weg; deze is toegankelijk voor iedereen. Sluit daarom altijd uw
appartement af wanneer u niet aanwezig bent, wanneer u slaapt of wanneer u
bijvoorbeeld in de badkamer bent.
o Laat geen onbekenden binnen.
o Maak direct melding, eventueel via het oproepsysteem, van onbekende bezoekers of
vreemde zaken.
o Meldt altijd direct wanneer u iets mist of het vermoeden heeft van diefstal. Probeert
u zich goed te herinneren wanneer u het vermiste voor het laatst hebt gezien, waar
dit was en wat u precies mist. Geeft de volledige toedracht zo spoedig mogelijk door
aan de locatiemanager, medewerkers of directie.
4.

Schoonmaak appartement

Uw kamer en badkamer wordt 1 keer per week schoongemaakt. De huishoudelijk
medewerker heeft hier 45 minuten voor. De schoonmaak van de linnenkast is
verantwoordelijkheid van uw familie. Staat uw kamer erg vol dan kan de medewerking van
uw familie worden gevraagd.
5.

Rookbeleid

Op de afdelingen en in de appartementen mag niet gerookt worden. Er mag enkel buiten
gerookt worden of op de balkons.
6.

Bepaling

Mocht u ondanks deze richtlijn er voor kiezen om meer meubels e.d. te willen plaatsen dan
zal hiervoor een aparte overeenkomst gesloten worden waarin staat dat er extra
schoonmaakkosten in rekening gebracht kunnen worden. Tevens wordt hierin opgenomen
dat de kamer aangepast zal moeten worden als het gebruik van rollator, rolstoel en/of tillift
is vereist.
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