Mentaal welbevinden

De eigen bijdrage

Op vrijdagmiddag wordt er een
weeksluiting verzorgd door één van de
plaatselijke predikanten. Deze weeksluiting is ook op uw appartement te
beluisteren. Daarnaast kunt u zondags
de kerkdiensten in Aalsmeer beluisteren
via de kerktelefoon.

Het wonen in Zorgcentrum Aelsmeer
wordt bekostigd uit de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) U betaald wel een eigen
bijdrage. Hoeveel dit is, hangt af van de
hoogte van uw inkomen en vermogen.
De eigen bijdrage wordt berekend en
geïnd door het Centraal Administratie
Kantoor (CAK).
Op de site www.hetcak.nl vindt u meer
informatie over de eigen bijdrage.
Zorgcentrum Aelsmeer heeft geen enkele
bemoeienis met uw financiële situatie.

Als u ernstig ziek wordt zullen we u naar
ons beste vermogen verzorgen. Als er
een behandeling mogelijk is, kan een
opname in het ziekenhuis nodig zijn.
Mocht er bij u de wens bestaan om het
leven eerder te beëindigen (euthanasie)
dan is dat vooral iets tussen u en uw
arts. De medewerkers van Zorgcentrum
Aelsmeer zullen bij een verzoek om
euthanasie geen actieve rol spelen.
Wat u daar ook voor beslissing in neemt,
wij zullen uw wens respecteren en staan
garant voor goede zorg.
Mocht u plotseling iets ernstigs
overkomen waardoor uw leven wordt
bedreigd (b.v. hartstilstand), dan zullen
wij altijd proberen u in leven te houden
door te reanimeren, tenzij u duidelijk
van te voren heeft aangegeven dat u
dat niet wenst (bijvoorbeeld door een
niet reanimeerverklaring). Dit dient
door uw arts vastgelegd te zijn in
uw zorgdossier.

GOED IN HET GEWONE,
DICHT BIJ MENSEN

Stichting Vrienden van
Zorgcentrum Aelsmeer
Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer realiseert voorzieningen
en activiteiten voor de bewoners van
Zorgcentrum Aelsmeer die niet door de
WLZ vergoed worden. Daarbij moet u
denken aan uitstapjes, tuinmeubilair, etc.
De stichting krijgt haar geld uit donaties,
giften en legaten.
Mocht u de stichting willen steunen
dan kunt u gebruik maken van
dit bankrekeningnummer:
NL 90RABO 0300 1104 21
t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer onder vermelding van “Donatie”.

Tot besluit
Heeft u naar aanleiding van deze
informatie nog vragen, neem dan
contact op met de zorgconsulente
van Zorgcentrum Aelsmeer:
Yvon Molenkamp
0297 - 32 60 50
ymolenkamp@zorgcentrumaelsmeer.nl.
Haar werkdagen zijn:
maandag, woensdag en donderdag.

TELEFOON 0297 – 32 60 50
INFO@ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
WWW.ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
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In deze flyer staan veel feiten over de
zorgverlening in Zorgcentrum Aelsmeer.
De bedoeling is om uit te leggen dat,
wat er ook verder met u gebeurt, we zo
goed mogelijk voor u willen zorgen.
Het kan zijn dat u zo ziek wordt dat
voor uw leven moet worden gevreesd.
Het is niet eenvoudig om daar iets over
te zeggen. Maar het is wel goed om te
weten waar u dan op kunt rekenen.

ZORGCENTRUM AELSMEER

Zorgcentrum Aelsmeer bestaat sinds
1994 en is ontstaan uit een fusie
tussen verzorgingshuis Rustoord
en verzorgingshuis Seringenpark in
Aalsmeer. Gelegen in het gezellige
centrum, dicht bij de winkels en direct
gelegen aan de Ringvaart, bieden
we zorg op het gebied van Wonen,
Welzijn en Zorg.

Zorgvisie
Voordat we uitleggen hoe het er in ons
zorgcentrum aan toe gaat, willen we
graag eerst vertellen vanuit welke visie
wij onze zorg verlenen. Uitgangspunten
bij de visie op zorg zijn dat:
• de bewoner zoveel mogelijk de regie
moet kunnen voeren over zijn eigen
leven, dat wil zeggen: eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.
• iedere bewoner uniek is in
lichamelijk, sociaal en geestelijk
opzicht en niet losgezien kan
worden van zijn of haar leefwereld
en achtergrond.
• iedere bewoner recht heeft
op privacy.

Voor wie?
Zorgcentrum Aelsmeer biedt éénpersoonskamers aan voor mensen die
in het bezit zijn van een indicatie, een
zogeheten zorg zwaartepakket (ZZP).
Wij bieden zorg aan mensen met een
lichamelijke beperking (somatisch)

en aan mensen die meer structuur en
een beschutte woonomgeving nodig
hebben (WZD- afdeling). Voor het
aanvragen van een indicatie kunt u zich
wenden tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op de site www.ciz.nl.

Woon- en leefomstandigheden
Alle appartementen beschikken over
een badkamer met douche en toilet.
Daarnaast is er een kitchenette (kleine
keuken) aanwezig met een koelkast.
Elk appartement is voorzien van een
zusteroproepsysteem, rookmelder, een
kabel- en een internetaansluiting. Er is
een aansluitpunt voor uw telefoontoestel. Wilt u hier gebruik van maken, dan
moet u zich zelf als abonnee door KPN
laten overzetten

Lichamelijk welbevinden
Het uitgangspunt bij de dienstverlening
in Zorgcentrum Aelsmeer is ‘zorg op
maat’. Dat wil zeggen dat we kijken naar
wat uw wensen zijn, wat u nog zelf kan
en ondersteunen of nemen over daar
waar het nodig is. Zo helpen we u zo
actief mogelijk te blijven. Dit is voor u
heel belangrijk om verdere achteruitgang zo veel mogelijk te beperken.
Het verzorgingspakket bestaat uit
verschillende onderdelen.Behalve
verpleging en verzorging bestaat het
pakket ook uit huishoudelijke zorg
en maaltijden.

Uw contactpersoon op de afdeling, de
Eerste Verantwoordelijke Verzorgende
(EVV-er), evalueert minimaal twee
keer per jaar de afspraken die met u
gemaakt zijn om samen met u te kijken
of ze nog actueel zijn en past deze aan
indien dat nodig is.
In Zorgcentrum Aelsmeer wonen
mensen met en zonder behandeling.
Bij bewoners zonder behandeling
blijft de huisarts medisch eindverantwoordelijke. Bij bewoners met
behandeling is dit de Specialist
Ouderengeneeskundige (SOG) .
Het is mogelijk de was, wat machinaal
gewassen kan worden, door onze eigen
linnendienst te laten doen. Hier zijn
wel kosten aan verbonden, omdat dit
niet bekostigd wordt vanuit uw ZZP.
Uw wasgoed moet voorzien worden
van een merk dat de linnenkamer
voor u verzorgt. Voor het merken van
de kleding wordt éénmalig een
vergoeding gevraagd. Voor kleding
wat gestoomd moet worden, dient u
zelf zorg te dragen.

Participatie
In Zorgcentrum Aelsmeer is er een
uitgebreid activiteitenprogramma waar
we trots op zijn. Een aantal activiteiten
komt wekelijks terug, zoals gymnastiek
en geheugentraining.

Uw EVV-er bespreekt in de eerste weken
van de opname de mogelijkheden
voor dagbesteding, waarbij er zoveel
mogelijk invulling wordt gegeven aan
uw persoonlijke interesses en hobby’s.
Mantelzorg is onmisbaar. Een goede
samenwerking tussen de bewoners,
mantelzorger(s), vrijwilligers en medewerker(s) van Zorgcentrum Aelsmeer
draagt bij aan het leveren van
kwalitatief verantwoorde zorg.
De ondersteuning door en het
betrekken van mantelzorgers begint
bij de intake van de zorgverlening.
Dit bestaat uit het afstemmen van de
zorg op de behoefte van de cliënt en
de mantelzorger. Er worden concrete
afspraken gemaakt over welke verzorgings- en eventueel verpleegtaken de
mantelzorger wil en kan uitvoeren.
Deze afspraken worden altijd
vastgelegd in het zorgleefplan. Dit zorgleefplan wordt periodiek geëvalueerd.
De inbreng en ervaring van de mantelzorger wordt zeer op prijs gesteld.

