Naam bewoner __________________________________________________________

Afdeling __________________________ Telefoonnummer afdeling _________________

Naam contactverzorgende _________________________________________________

Naam regisserend verpleegkundige __________________________________________

Naam teamleider _________________________________________________________

Hartelijk welkom bij Leythenrode, een verpleeghuis van Alrijne
Namens alle collega’s van Leythenrode heet ik u van harte welkom. Mijn naam is
Birgitta Weimar, directeur van Leythenrode.
Graag bieden wij u comfort als u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt wonen. Oprechte
aandacht is er voor u en mijn collega’s. Iedereen doet er bij ons toe. Met elkaar werken
wij dagelijks met volle overgave om u of uw familielid het gevoel te geven dat u, ondanks
dat u niet in uw eigen thuissituatie verblijft, een thuis gevoel ervaart. We willen ervoor
zorgen dat mensen, zowel bewoners als collega’s zich thuis voelen in Leythenrode.
Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons
belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie
(autonomie) van mensen ons vertrekpunt.
Het is een voorrecht om directeur van deze locatie te zijn. Ik ben trots op mijn collega’s
die zich dagelijks inzetten om uw verblijf in Leythenrode zo passend mogelijk te laten
zijn. Ik hoop oprecht dat Leythenrode de beste plek voor u is. Natuurlijk kunnen wij het
niet zo maken zoals u thuis gewend was, maar samen met u zoeken we naar de meest
optimale woonomgeving en dienstverlening. Collega’s van de afdelingen vertellen graag
in een gesprek met u hoe wij dit doen.
Tot ziens in Leythenrode! Schroom niet om mij aan te spreken.

"Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan
de beleving van uw dag is voor ons belangrijk"
Birgitta Weimar, directeur
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Leythenrode, Verpleeghuis van Alrijne
Leythenrode is een verpleeghuis van Alrijne Zorggroep, waar ook Verpleeghuis
Oudshoorn en Alrijne Ziekenhuis onder vallen. Door deze unieke combinatie hebben we
veel kennis over ouderenzorg in huis. Bij Alrijne Zorggroep werken ruim 3.700
medewerkers, waarvan ruim 600 bij de Verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn.
Strategie 2020-2025: Op reis naar onze toekomst
Oprechte aandacht voor zorg. Dat is de missie van Alrijne Zorggroep en de kern van onze
koers de komende jaren. Voor ons betekent dat de beste zorg op de beste plek in de
regio. Dat doen we samen met de bewoner, hun naasten en samen met onze collega’s en
partners. Onze ambities zijn daarom na overleg met alle partijen opgesteld en we kleuren
ze graag samen verder in. Zo spelen we permanent in op veranderende behoeften en
omstandigheden.
Kernwaarden
De kernwaarden van Alrijne Zorggroep zijn:





Oprechte aandacht voor elkaar
Toegankelijk voor iedereen
Verbindend voor de beste zorg
We organiseren met lef

Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen
met de bewoner en samen met onze partners
We willen samen met de bewoner en hun naasten ervoor zorgen dat mensen zich thuis
voelen. Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons
belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie
(autonomie) van mensen ons vertrekpunt. Wij bieden bewoners een nieuw thuis als ze
niet meer zelfstandig kunnen wonen. Deze stap kan spanning en verdriet met zich
meebrengen en de betrokkenen maken een moeilijke periode door. Vaak is er thuis al
een weg afgelegd en is het moeilijk om de keuze voor een verpleeghuis te maken. Wij
zijn ons er van bewust dat het niet mogelijk is om de thuissituatie te evenaren, maar wij
doen ons best om daar, geleid door de wensen van onze bewoners, dichtbij te komen.
Persoonlijke zorg en begeleiding
Bewoners die zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken, zijn gelukkiger. Met
oprechte aandacht willen wij de bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We zoeken
naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners om daar de zorg en
begeleiding op af te stemmen.
Eigenheid en eigen regie
Wij koesteren de eigenheid van het individu zonder de groepsdynamiek op de afdeling uit
het oog te verliezen. Op de afdeling is het zoeken naar het evenwicht tussen de
gezamenlijkheid en de individuele wensen en behoeftes. We stimuleren ontmoeting,
sociale activiteiten en beweging van bewoners. Wij kijken naar de hele persoon, hoe
iemand is en was, en willen die eigenheid zo lang mogelijk in stand houden.
De betrokkenheid van familie loopt als een rode draad door onze zorg. Familieleden zijn
een bron van informatie en inspiratie. Zij helpen ons een nog beter beeld van de bewoner
te krijgen, door ons het levensverhaal en persoonlijke wensen van hun naaste te
vertellen.
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Zorgaanbod in Leythenrode
In Leythenrode vindt u een prettig nieuw thuis als u niet meer zelfstandig kunt wonen.
Bijvoorbeeld door dementie of bij (chronische) lichamelijke beperkingen. Maar ook om
rustig te herstellen van bijvoorbeeld een delier. Welzijn zit voor ons in de dagelijkse
dingen. Zo telt voor ons allereerst dat u zich thuis voelt en een zo prettig mogelijke dag
heeft. Daarnaast hebben we uiteraard alles in huis om u de professionele zorg te geven
zoals u die graag ontvangt. Hopelijk voelt u zich in Leythenrode snel thuis.
Zorg bij dementie
In Leythenrode vindt u een bijzondere vorm van zorg bij dementie. Wij gaan namelijk uit
van úw verhaal. Onze activiteiten, begeleiding en zorg baseren we dan ook op wie u bent
en waar u van houdt. Iedereen is immers anders. Deze persoonlijke benadering zorgt
voor een warme sfeer en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Of zoals wij gewoon
zeggen: een zo fijn mogelijke dag.
Zorg bij lichamelijke beperkingen
In Leythenrode denken we graag in mogelijkheden, niet in beperkingen. Uw
mogelijkheden, dat is dan ook waar we van uitgaan in onze zorg bij lichamelijke
beperkingen. Kan het niet met links? Dan kan het misschien nog wel met rechts. We
denken mee in praktische oplossingen. Maar vooral in wie u bent en waar u van houdt. U
krijgt persoonlijke zorg waarbij we samen gaan voor een zo fijn mogelijke dag.
Bewoners met een blijvende lichamelijke aandoening (somatiek) bieden we een passende
woonomgeving op één van onze somatische afdelingen. Hier weten we heel veel van de
zorg bij bijvoorbeeld parkinson, reuma of na een beroerte (CVA). Maar bij ons bent u
geen patiënt met een ziekte, u bent een bewoner met een eigen verhaal. Met eigen
wensen en eigen keuzes. Dat staat voorop in onze zorg en in onze activiteiten. Die
activiteiten zijn zelfs een belangrijk deel van onze zorg en uw welzijn.
Zorg na ziekenhuisopname (revalidatiezorg)
Daarnaast kunt u in Leythenrode terecht voor revalidatiezorg voor psychogeriatrie. De
zorg is gericht op herstel en altijd van tijdelijke aard. Hier kunt u rustig en in eigen
tempo herstellen van bijvoorbeeld een delier of operatie. De Wijde Aa is een open
afdeling. Alles op deze afdeling is erop gericht om in beweging te komen, met het
lichaam en het hoofd. De fysiotherapeuten en zorgmedewerkers ondersteunen u daarbij.
Gespecialiseerd in de zorg voor ouderen
Een team van verzorgenden en verpleegkundigen staat dag en nacht voor u klaar om de
best passende zorg te bieden, met oprechte aandacht. Eén van de medewerkers is uw
vaste aanspreekpunt: de contactverzorgende. Naast de dagelijkse zorg kan de
contactverzorgende adviezen geven, vragen beantwoorden en overleggen met de
regisserend verpleegkundige of de arts.
De regisserend verpleegkundige zet zich in voor kwaliteits- en
deskundigheidsbevordering op de afdeling. De regisserend verpleegkundige coördineert
de zorg en psychosociale begeleiding. Daarnaast verleent ze verpleegkundige zorg op de
afdelingen.
Hiernaast heeft u ook een vaste arts, de specialist ouderengeneeskunde. Uw medische
zorg valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De specialist ouderengeneeskunde kan
verschillende behandelaren inschakelen om uw situatie te beoordelen en behandelen.
Voorbeelden van deze behandelaren zijn een diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut,
psycholoog of logopedist. Onze beweegagogen zorgen dat u niet 'stil zit' en dagen u
graag uit om in beweging te komen.
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Leythenrode is daarnaast onderdeel van Alrijne Zorggroep en werkt hierdoor nauw
samen met Alrijne Ziekenhuis. Extra medische deskundigheid ligt dus letterlijk om de
hoek. Als dat nodig is kunnen de neuroloog, dermatoloog of geriater langs komen.
Als u bij ons komt wonen wordt u in principe binnen 6 weken door de tandarts gezien. De
mondhygiëniste en/of preventieassistente komt bij u op de woning regelmatig kijken of
alles goed gaat met de mondgezondheid en of de mondzorgspullen nog in orde zijn. Zo
nodig helpt de mondhygiëniste met het verbeteren van uw mondgezondheid. Bij de
inhuizing wordt door de zorgmedewerker aan u gevraagd of u akkoord gaat met
behandeling door de tandarts en mondhygiëniste. Het antwoord wordt verwerkt in uw
elektronisch cliëntendossier. Bij problemen aan uw gebit kunt u via uw
contactverzorgende de tandarts of mondhygiëniste informeren.
Zorgleefplan(bespreking)
U krijgt dus in Leythenrode te maken met verschillende hulpverleners. Uiteraard is het
belangrijk dat zij de zorg en behandeling die u van hen krijgt met elkaar afstemmen. Het
zorgleefplan is een belangrijk middel om in kaart te brengen wat uw achtergrond is en
welke persoonlijke voorkeuren en hobby’s u heeft. Het zorgleefplan wordt binnen zes
weken na opname in een eerste gesprek met arts, contactverzorgende en de eerste
contactpersoon vastgesteld. Het zorgleefplan wordt met u en/of uw familie besproken.
Vervolgens wordt het elk halfjaar geëvalueerd. Daarbij zijn in ieder geval de ECV-er en
eerste contactpersoon aanwezig. Niet alle disciplines zijn standaard aanwezig maar
kunnen op verzoek of eigen initiatief aanwezig zijn. Op deze manier blijven wij goed met
elkaar in contact over de zorgverlening en behandeling.
Mantelzorgparticipatie
Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk in contact kunt blijven met uw familie,
vrienden en kennissen. Bezoek is dan ook van harte welkom. In Leythenrode hanteren
wij geen bezoektijden. Wel hopen wij dat het bezoek rekening houdt met het dagritme
(rustmomenten, eten en slapen) van de bewoners.
Juist omdat we de band met uw familie, vrienden en kennissen zo belangrijk vinden
maken we waar mogelijk en gewenst in de zorg voor onze bewoners gebruik van
mantelzorgparticipatie. Daarbij nemen we de zorg en uw welzijn niet van hen weg, maar
laten we onze zorg hierop aanvullend zijn. Ze mogen zo betrokken zijn als jullie samen
zelf wensen. We denken hierbij graag mee in de mogelijkheden. Zo laten we iedereen
zoveel mogelijk in zijn waarde.
Vrijwilligers
In Leythenrode zijn veel vrijwilligers actief. Zij maken het mogelijk dat de vele
activiteiten kunnen plaatsvinden en brengen gezelligheid mee. Zij wandelen bijvoorbeeld
met bewoners, zijn gastvrouw of gastheer, rijden de rolstoelbus, spelen een spelletje of
helpen met schilderen. Hebben familieleden, vrienden of kennissen interesse en tijd om
ons te helpen dan zijn zij altijd welkom! Bij interesse kunt u contact opnemen met de
coördinator vrijwilligers, 071 581 7830.

februari 2022
Informatiemap Leythenrode

7

Wonen in Leythenrode
Wonen op De Laeck en De Leede
De Laeck en De Leede zijn onze twee afdelingen die helemaal zijn ingericht voor
bewoners met dementie. Over de afdeling kunt u vrij bewegen. Op de woonafdelingen
werken we kleinschalig met vaste teams. Zo heeft u altijd vertrouwde gezichten om u
heen. De dag is bij ons goed gevuld. Met dagelijkse bezigheden of bijzondere activiteiten.
En ook daarin volgen we zoveel mogelijk uw eigen wensen en gewoontes. Voor het
ontbijt hoeft u bijvoorbeeld niet vroeg op, want dat kan de hele morgen.
Op De Laeck en De Leede heeft u een eigen kamer of deelt u een tweepersoonskamer.
De kamer heeft een vaste inrichting die u kunt aanvullen met eigen spulletjes zolang dit
geen belemmering voor de zorg oplevert. Maar u zult zien dat u meestal te vinden bent
in de huiskamer. Hier eten we samen of doen we iets leuks. En natuurlijk is in het
restaurant beneden ook altijd iets te doen. Van een klassiek concert tot spelletjes.
Wonen op De Does, De Kaag en De Braassem
De Does, De Kaag en De Braassem zijn onze drie afdelingen die helemaal zijn ingericht
voor bewoners met een lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een ziekte als parkinson
of MS, bij niet-aangeboren hersenletsel of na een CVA. Het zijn ruime afdelingen waar we
kleinschalig werken met vaste teams. Zo heeft u altijd vertrouwde gezichten om u heen.
En dat is prettig, want zo voelt u zich het snelst op uw gemak.
Op De Does, De Kaag en De Braassem heeft u uw eigen kamer. Er zijn meerdere
badkamers. De kamer heeft een vaste inrichting die u kunt aanvullen met eigen
spulletjes. Elke afdeling heeft twee huiskamers waar u komt om te eten of om aan een
activiteit mee te doen. Daarnaast kunt u natuurlijk, alleen of met familie, gebruik maken
van het restaurant of lekker naar buiten.
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(Tijdelijk) wonen op De Wijde Aa
Op de Wijde Aa heeft u een eigen kamer of deelt u een tweepersoonskamer met een
andere bewoner.
Er wordt gewerkt aan een nieuw Leythenrode. Meer informatie over onze
nieuwbouwplannen vindt u in het hoofdstuk ‘nieuwbouw’.

Faciliteiten
Het is fijn om te ontdekken dat in en om ons gebouw veel voorzieningen zijn. Aan alles is
gedacht. Niet alleen om wonen bij ons zo prettig mogelijk te maken voor u maar ook om
veel te kunnen ondernemen met familie en naasten. Van samen actief naar buiten tot
gezellig binnen een feestje vieren. Of gewoon lekker de tuin in. U maakt uw dagen zo
afwisselend als u zelf wilt.
Restaurant en terras
Het restaurant is de ontmoetingsruimte in Leythenrode. Hier kunt u genieten van een
heerlijke maaltijd of een lekker kopje koffiedrinken in gezelschap van uw naasten. Met
mooi weer is ook het terras geopend.
De openingstijden van het restaurant zijn:
Maandag t/m vrijdag: 9.45 uur – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 9.15 uur – 17.00 uur
Parkeergelegenheid
Er is een (gratis) parkeerterrein aanwezig voor de deur bij Leythenrode.
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WiFi
Er is gratis WiFi beschikbaar in Leythenrode. Via het netwerk ‘Alrijne Gast’ kunt u gebruik
maken van de WiFi-verbinding. Ook kunt u gebruik maken van één van de vaste
computers op de begane grond.
Cliëntenportaal
Alrijne legt alle informatie vast die nodig
is om u goed te kunnen behandelen en
te verzorgen. Als u binnen Leythenrode
verblijft worden uw gegevens vastgelegd
in Pluriform Zorg, het elektronisch
cliëntendossier (ECD) van Adapcare.
U kunt zien wat er in de
voortgangsrapportage over u geschreven
is, daarnaast kunt u zien welke
zorgmedewerkers, artsen en
behandelaren betrokken zijn bij de zorg.
In de voortgangsrapportage staat een
kort verslag van uw welbevinden.
Het cliëntportaal is een beveiligde
website waarmee u kosteloos op elk
moment en vanaf elke plek via een
computer inzage heeft in (een deel van)
het dossier. Dit betekent dat u en/ of uw
contactpersoon deze gegevens in kunt
zien op ieder gewenst moment en dat u
hiervoor geen afspraak hoeft te maken
met de eerste contactverzorgende.
Om in te kunnen loggen op het
cliëntportaal heeft u een computer of
tablet nodig. Daarnaast heeft u een telefoon nodig die SMS-berichten kan ontvangen. Het
cliëntportaal is te bereiken via onze website https://clientportaal.alrijne.nl/
Hier logt u in met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Om er zeker van te zijn dat u
het bent, vragen wij u vervolgens om dit te bevestigen met een code die u per sms
ontvangt. Hierdoor zijn uw medische gegevens beveiligd en niet te zien door anderen.
Als u gebruik wilt maken van het cliëntportaal, dan kunt u dit aangeven bij de
contactverzorgende van de afdeling waar u woont. De contactverzorgende voorziet u dan
van het registratieformulier cliëntportaal. Het registratieformulier vindt u ook bij de
formulieren in deze map. Wij regelen dan de toegang voor u en per e-mail ontvangt u
vervolgens uw persoonlijke inloggegevens. U ontvangt dan ook de
gebruikersvoorwaarden en de handleiding van het cliëntportaal.
U kiest zelf of u gebruik wilt maken van het cliëntportaal, dit is een vrijwillige keuze. Als
u geen e-mail of telefoon met SMS heeft of u wilt om een andere reden geen gebruik
maken van het cliëntportaal, dan kunt u inzage krijgen in het ECD door een afspraak te
maken met de eerste contactverzorgende.
Uitbureau
Het Uitbureau organiseert regelmatig activiteiten en uitstapjes. Zij onderhouden een
actief verenigingsleven in Leythenrode. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk
‘activiteiten’.
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Stilteruimte
Als u de deuren van het stiltecentrum achter u dichtdoet, kunt u in stilte even zitten. U
heeft een moment voor een gebed of om uw gedachten te laten gaan naar degene die u
dierbaar is. Hierbij kunt u geholpen worden door een map met gedichten die misschien
wel uw gedachten vertolken.
Geestelijke verzorging
De geestelijk verzorger is er voor u om samen stil te staan bij de vragen, gedachten en
gevoelens die u bezighouden. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of
levensbeschouwing. Zij luisteren graag naar u.
Naast persoonlijke gesprekken zorgen zij voor kleine en grote (kerk en herdenkings)
vieringen. Soms in het weekend, soms doordeweeks. Iedereen is welkom, vrijwilligers
helpen u hier graag bij. Mocht u vieringen willen bijwonen, een gesprek, een gebed of
ziekenzalving willen, laat het de contactverzorgende weten.
Huiskat Roderick
De rode kater Roderick is de huiskat van Leythenrode. Meestal wandelt hij rond bij de
receptie. Roderick geniet van alle aandacht die hij ontvangt van bewoners en bezoekers.
Kapper
Leythenrode heeft een eigen kapper. Zij komt elke zes weken op de afdelingen. U kunt
via de zorg een afspraak in de agenda laten zetten. Het is ook mogelijk om een
wekelijkse afspraak voor föhnen of watergolf te maken.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen kapper te laten komen of buitenshuis naar
een kapper te gaan.
Pedicure en manicure
Eens per 8 weken komt de pedicure langs voor de basis voetverzorging (knippen van
nagels). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De pedicure is ook beschikbaar voor
uitgebreidere voetverzorging en manicure.
Duofiets
Er is een duofiets beschikbaar, waar gezamenlijk met een speciaal hiervoor aangestelde
vrijwilliger op gefietst kan worden.
Rolstoelfiets
Op de rolstoelfiets, met elektrische trapondersteuning, kan een rolstoel gemonteerd
worden. Zo kan ook een bewoner in een rolstoel genieten van een fietstochtje.
Vrijwilligers halen u graag op voor een ritje, maar ook familieleden kunnen u mee uit
fietsen nemen.
Rolstoelbus
Vrijwilligers besturen de rolstoelbus van Leythenrode. Naast het gebruik van de
rolstoelbus voor gezamenlijke activiteiten, kunt u ook zelf de bus met chauffeur
reserveren voor een bezoek aan familie of een uitje. U dient tijdens de rit wel voor
begeleiding te zorgen. Voor het gebruik van de bus brengen wij een kilometervergoeding
in rekening. Voor het reserveren van de bus kunt u contact opnemen met de coördinator
vrijwilligers (071 581 7830)
Tolkendienst
Indien de communicatie tussen bewoner of diens vertegenwoordiger en de zorgverlener
wordt belemmerd door taal- en/of cultuurproblemen, kan de tolkendienst uitkomst
bieden. Wanneer u denkt dat een tolk u kan helpen, bespreekt u dit dan met ons. Wij
kunnen dan de tolkendienst inschakelen.
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Rookbeleid
Leythenrode is een ’rookvrij’ huis. Dit betekent dat er door bezoekers en personeelsleden
in huis niet gerookt mag worden. Ook een elektronische sigaret (e-sigaret) valt onder het
rookverbod. Voor bewoners is het mogelijk om op de aangewezen buitenruimte aan de
voorkant van Leythenrode te roken. Veiligheid staat bij ons voorop. Alle ruimtes zijn van
rookmelders voorzien.
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Activiteiten
Activiteiten die goed bij u passen, geven de dag structuur en een positieve invulling.
Daarom is er op de afdeling en in het restaurant veel te doen en te beleven. En omdat
iedereen anders is, zijn onze activiteiten net zo verschillend; van mannenclub tot de
creatieve club. Zo heeft iedereen een zo fijn mogelijke dag.
Actief blijven is gezond, leuk en maakt de dag waardevol. Samen dingen doen is ook fijn.
Dus ook uw partner of familie is welkom.
Uitbureau
Ons Uitbureau verzorgt wekelijks gratis activiteiten zoals happy vrijdag (o.a.
spelletjes/klaverjassen) en livemuziek op de woensdagmiddag. Daarnaast zijn er
bijzondere evenementen zoals het Smartlappenfestival of de Vakantieweek in eigen huis
die meerdere dagen duurt.
Het Uitbureau onderhoudt ook een actief verenigingsleven. U kunt deelnemen aan een of
meerdere verenigingen. Net als thuis dus. Van de Schilder-/Tekenclub tot de Wandelclub.
Daarnaast organiseert het Uitbureau uitstapjes waarvoor u zich los kan inschrijven. Ga
mee naar de Keukenhof, het strand of koffiedrinken in het park. De medewerkers van het
Uitbureau vertellen u graag meer over de activiteiten en uitstapjes.
Met mantelzorgers en vrijwilligers
Als partner en familie bent u net zo welkom bij evenementen en uitjes. Niets is toch
leuker dan sámen iets beleven? Zo blijft u deel van elkaars leven. Naast alle
mantelzorgers zijn onze vrijwilligers van onschatbare waarde bij al onze activiteiten. Zij
ondersteunen de Uitbureaumedewerkers en zijn een helpende hand en luisterend oor
waar dat nodig is. En natuurlijk de basis voor de gezellige sfeer in Leythenrode.
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Kwaliteit en cliënttevredenheid
Kwaliteit van zorg
Binnen Leythenrode bieden we zorg met oprechte aandacht voor de bewoners en voor
elkaar. De hele mens, hoe iemand is en was, die eigenheid staat centraal. Samen met
optimale levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners en hun naasten. We geven
samen met de bewoner en hun naasten invulling aan persoonsgerichte zorg die
regelmatig besproken en geëvalueerd wordt.
Leidraad voor onze zorg is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: Samen leren en
verbeteren, dat is opgesteld door Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader heeft de
bewoner als mens altijd als vertrekpunt; het beschrijft onder andere wat bewoners en
hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast legt het kwaliteitskader
nadruk op samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering; samen met bewoners,
naasten, zorgverleners en externe betrokkenen, werken we continu aan betere kwaliteit.
SamenBeter
Om de kwaliteit van zorg voor onze bewoners te verhogen, werken we binnen
Leythenrode met het programma SamenBeter, gebaseerd op de lean-filosofie van continu
verbeteren. Met SamenBeter werken we toe naar meer waardevolle tijd voor de
bewoners. Door weg te laten wat er niet toe doet en het wegnemen van verspillingen
(zoals wachten en herwerk) willen we samen continu de zorg aan onze bewoners
verbeteren. Hierdoor kunnen we meer oprechte aandacht bieden en kunnen we als
collega’s prettiger werken.
Een belangrijke manier om het continue leren en verbeteren van kwaliteit zichtbaar te
maken is het jaarlijkse kwaliteitsverslag dat te downloaden is op de website.
PREZO-keurmerk voor de zorg
Om onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening continu te verbeteren en te borgen,
maken we gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO. Dit staat voor PREstaties in de
Zorg. PREZO is gebaseerd op een hedendaagse visie op kwaliteitstoetsing, op vigerende
wet- en regelgeving, branchenormen en op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Jaarlijks wordt verpleeghuis Leythenrode ge-audit door het onafhankelijke en
geaccrediteerde kwaliteitsinstituut Perspekt. Afhankelijk van de gemeten presentaties
wordt een zorgorganisatie het PREZO keurmerk toegekend. De afgelopen jaren heeft
Leythenrode steeds het gouden PREZO keurmerk toegekend gekregen.
Cliënttevredenheid
Omdat wij de ervaringen van onze bewoners en hun naasten centraal stellen en als bron
gebruiken om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren, doen we jaarlijks een
clienttevredenheidsonderzoek. De vragen in dit onderzoek gaan over verschillende
onderwerpen zoals informatie, communicatie, deskundigheid, wonen en activiteiten
binnen de verpleeghuizen. De uitkomsten van dit onderzoek vertellen ons over welke
onderdelen van de kwaliteit van zorg onze bewoners en hun naasten tevreden zijn en
welke onderdelen verbeterd kunnen worden.
Geef uw mening
Wat zijn uw ervaringen, hoe beleeft u uw verblijf of die van uw naaste in Leythenrode?
Dat horen wij natuurlijk heel graag! Geef uw mening via
www.verpleeghuisleythenrode.nl/contact/geef-uw-mening op onze website.
Ook nodigen wij u van harte uit om uw waardering te plaatsen op de onafhankelijke
website ZorgkaartNederland.nl:
www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-alrijnezorggroep-verpleeghuis-leythenrode-leiderdorp-14810/waardeer
Zo helpt u andere bewoners en mantelzorgers bij het maken van een keuze van een
verpleeghuis.
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Klachten
Als u een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met de betrokkene, de teamleider of de
specialist ouderengeneeskunde. Een gesprek werkt vaak verhelderend en leidt meestal
tot een oplossing. Vindt u het moeilijk om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kunt
u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Meer informatie vindt u in de
klachtenregeling.
www.alrijne.nl/over-alrijne/kwaliteit-en-tevredenheid/complimenten-en-klachten
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Ethiek
Veel bewoners verblijven in Leythenrode als gevolg van beperkingen door een chronische
ziekte in een gevorderd stadium (bijvoorbeeld dementie, ziekte van Parkinson) of
meervoudige handicaps (bijvoorbeeld na een beroerte). Genezing is dan niet meer
mogelijk. De zorg en behandeling richten zich vooral op het stabiliseren dan wel
begeleiden bij achteruitgang. Centraal staat het welbevinden en de kwaliteit van leven.
In dit hoofdstuk beschrijven wij situaties waar u mee te maken kunt krijgen.
Wilsverklaring
Het kan zijn dat een bewoner (toen hij/zij wilsbekwaam was) een schriftelijke
wilsverklaring heeft opgesteld. Hierin kan staan dat de bewoner in bepaalde situaties
behandeling weigert, bijvoorbeeld de niet-behandelverklaring. Onze specialisten
Ouderengeneeskunde geven gehoor aan een dergelijke wilsverklaring, tenzij er gegronde
redenen zijn om dat niet te doen (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, artikel
450 lid 3). Indien u een wilsverklaring heeft of wilt opstellen, is het van belang dit te
melden aan uw contactpersoon van de afdeling zodat dit met de arts kan worden
besproken.
Reanimatie
Het is belangrijk dat u uw wens met betrekking tot reanimatie met de specialist
ouderengeneeskunde bespreekt. De arts zal een besluit over wel of niet reanimeren in
het zorgleefplan noteren. Als er om welke reden dan ook nog geen besluit over wel of
niet reanimeren is genomen, vallen wij terug op ons algemene beleid en reanimeren wij
niet. De belangrijkste reden om dit standpunt in te nemen, is dat uit onderzoek blijkt dat
een verpleeghuisbewoner slechts minimale kansen heeft om met succes gereanimeerd te
worden en dat wel reanimeren dan meer schade aanricht dan goed doet.
Als u wel gereanimeerd wil worden bij een adem- en/of hartstilstand, kunt u dit kenbaar
maken door het dragen van een medaillon of een SOS-armband. Dit wordt in het
zorgdossier genoteerd zodat de medewerkers van de afdeling hiervan op de hoogte zijn.
Uw reanimatiewens kan natuurlijk altijd veranderen door de omstandigheden waar u in
verkeert. Het is van belang dat u dit dan ook met de specialist ouderengeneeskunde
bespreekt zodat een eventuele wijziging in het zorgleefplan kan worden opgenomen.
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn van een mens in de laatste
levensfase met als doel het verlichten van onbehandelbaar lijden. Palliatieve sedatie is
alleen mogelijk als voldaan is aan bepaalde criteria. Uw specialist ouderengeneeskunde
kan hier meer informatie over geven.
Euthanasie
Indien u een verzoek doet tot euthanasie gaan wij hier zorgvuldig mee om. De specialist
ouderengeneeskunde is verplicht de wettelijke zorgvuldigheidseisen in acht te nemen.
Voor u is het van belang te weten dat elke professioneel betrokkene zich op grond van
gewetensbezwaren moet kunnen terugtrekken uit het besluitvormingsproces rond een
euthanasie-aanvraag. Doet zich zo’n situatie voor, dan zorgt Leythenrode ervoor dat een
andere professioneel betrokkene zijn/haar collega in het besluitvormingsproces vervangt.
Medisch ethische commissie
Alrijne Zorggroep heeft een medisch ethische commissie. Deze commissie kan
ondersteuning en advies bieden bij morele vraagstukken op het gebied van
zorgverlening. Tevens kan een moreel beraad georganiseerd worden op team- of
verpleeghuisniveau als er sprake is van een ethische kwestie
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Onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van
mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals
dementie. Onder onvrijwillige zorg verstaat de wet zorg waarmee de bewoner of zijn
vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd
maar waartegen de bewoner zich verzet. Verpleeghuis Leythenrode valt onder de Wet
zorg en dwang die per 1 januari 2020 in de plaats is gekomen van de wet BOPZ.
Een belangrijk begrip in de Wet zorg en dwang is ‘onvrijwillige zorg’. Onvrijwillige zorg
kan diverse mensenrechten aantasten zoals het recht op vrijheid en veiligheid, het recht
op zelfbeschikking, het recht op lichamelijke integriteit en het daarmee verbonden
vereiste van geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) voor behandelingen. Bij
het toepassen van onvrijwillige zorg zullen wij dan ook uiterste terughoudendheid en
zorgvuldigheid betrachten.
Wij zien het toepassen van onvrijwillige zorg en het daarmee inperken van de vrijheid
van bewoners altijd als laatste mogelijkheid, wanneer vrijwillige alternatieven niet
toereikend zijn gebleken en ernstig nadeel moet worden voorkomen. Wij volgen daarmee
het ‘nee, tenzij’-principe uit de Wet zorg en dwang: nee, geen onvrijwillige zorg, tenzij
het écht niet anders kan. Wanneer toch onvrijwillige zorg wordt toegepast, wordt altijd
gekozen voor de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg voor een zo kort mogelijke
periode. Wij volgen bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg het wettelijke
stappenplan.
Het voorgaande betekent dat wij in de praktijk voortdurend op zoek zijn naar optimale
vrijheid met respect voor veiligheid (van de bewoner en anderen), kwaliteit van leven,
waardigheid en autonomie. Dat vraagt om een werkwijze met oog voor de specifieke
situatie van deze bewoner en zijn behoeften, voorkeuren en mogelijkheden. Samen met
betrokken zorgverleners, de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger gaan we op zoek naar
het beste alternatief. Dit is altijd maatwerk. Hierbij zal fixatie te allen tijde worden
vermeden, omdat wij dit zien als een onaanvaardbare beperking van de vrijheid van onze
bewoners.
Onze medewerkers werken volgens deze visie. De specialisten oudergeneeskunde dragen
de in dit beleidsplan neergelegde visie uit en vertalen deze samen met andere
professionals naar de dagelijkse praktijk. Daarbij hoort ook het elkaar aanspreken op het
uitdragen en toepassen van deze visie.
Vertegenwoordiging van een bewoner
Een zorgverantwoordelijke (de behandelend arts) die (onvrijwillige) zorg of een
behandeling wil geven aan een bewoner die hierover zelf niet meer kan beslissen (we
noemen dit ‘ter zake wilsonbekwaam’), moet toestemming vragen aan de
vertegenwoordiger van de bewoner. De vertegenwoordiger moet de bewoner zo veel
mogelijk betrekken bij de beslissing. Ook de zorgverantwoordelijke moet altijd proberen
te overleggen met de bewoner en op een voor hem begrijpelijke wijze informatie
verstrekken. Dat de bewoner een vertegenwoordiger heeft, houdt niet in dat de
vertegenwoordiger altijd namens de bewoner beslist. Als een onderwerp aan de orde is
waarover de bewoner zelf een besluit kan nemen, dan heeft de vertegenwoordiger hierin
geen rol.
Vertegenwoordigers hebben er ook recht op om op een volledige en begrijpelijke wijze
geïnformeerd te worden over de zorg en de hierop betrekking hebbende keuzes, ook op
het gebied van onvrijwillige zorg. Dit is onder andere de taak van de
zorgverantwoordelijke. Maar in de praktijk is de eerstverantwoordelijke verzorgende het
dagelijks aanspreekpunt voor familie. Wanneer u over bovenstaande meer wilt weten ga
dan naar www.dwangindezorg.nl.
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Mentor
Als een bewoner geen wettelijk vertegenwoordiger heeft en ook eerder niemand
schriftelijk heeft gemachtigd om hem te vertegenwoordigen, dan kunnen familieleden
van de bewoner namens hem beslissingen nemen. Het gaat in de eerste plaats om de
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel of, indien deze ontbreekt of niet
als vertegenwoordiger wenst op te treden, een ouder, kind, broer, zus, grootouder of
kleinkind van de bewoner.
Mocht een bewoner die niet in staat is zelf beslissingen te nemen over de zorgverlening
niettemin geen vertegenwoordiger hebben, dan heeft Alrijne Zorggroep de plicht de
rechter te vragen een mentor voor de bewoner te benoemen. Dit geldt niet alleen als
onvrijwillige zorg wordt overwogen, maar ook bij zorgverlening op vrijwillige basis.
Cliëntenvertrouwenspersoon
Wanneer u een vraag, probleem of klacht heeft over de zorg in samenhang met de Wet
zorg en dwang, kunt u een afspraak maken met de externe, onafhankelijke
cliëntenvertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst bij Alrijne maar werkt onafhankelijk
van de zorgorganisatie en is er speciaal voor de bewoner of diens vertegenwoordiger. De
cliëntenvertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak u op uw verzoek te adviseren en
bij te staan. Wat u vertelt, is vertrouwelijk; alleen met uw toestemming kan de
cliëntenvertrouwenspersoon met anderen praten over uw situatie.
Stichting Zorgstem voert in onze regio het vertrouwenswerk uit voor bewoners die vallen
onder de Wet zorg en dwang. Uw vertrouwenspersoon heet Jessica Goedhart en u kunt
haar telefonisch bereiken op 06 40976989 of via het mailadres j.goedhart@zorgstem.nl
Algemene contactgegevens van Stichting Zorgstem zijn telefoonnummer 088 678 10 00
en info@zorgstem.nl. Op de website www.zorgstem.nl kunt ook informatie vinden als u
meer wilt weten.
Klachtencommissie in het kader van de Wet zorg en dwang
Mocht u onverhoopt een klacht hebben ten aanzien van onvrijwillige zorg, bespreek deze
dan ook eerst met de (contact)verzorgende. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de
regisserend verpleegkundige of teamleider. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden,
dan zullen wij met uw toestemming uw klacht op basis van de Wet zorg en dwang ter
beoordeling indienen bij de externe Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ) waarbij
wij zijn aangesloten.
Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden
ingediend bij de zorgorganisatie waarop de klacht betrekking heeft. Hierdoor is
gewaarborgd dat bewoners en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met
klachten.
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Overige wet- en regelgeving
Privacy
U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en
gehoor van anderen. Wij doen ons best uw privacy te waarborgen. Als u bijvoorbeeld
verblijft in een tweepersoonskamer kan dit lastig zijn. Mocht er een situatie zijn waarin u
graag meer privacy wilt of vindt dat we meer privacy moeten bieden aan uw naasten,
geeft u dit dan aan bij de medewerkers. Zij zullen hun best doen u of uw naasten zoveel
mogelijk privacy te bieden.
Alrijne Zorggroep heeft in haar werk te maken met veel gegevens. Persoonsgegevens
maken hier deel van uit. Ook die van u. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij
zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld. Alleen uw behandelend arts(en) en
de medewerkers van Leythenrode die rechtstreeks betrokken zijn bij uw verzorging
mogen uw persoonlijke en medische gegevens inzien. Dit geldt ook voor de medewerkers
die de (financiële) administratie en andere interne beheers- en kwaliteitsactiviteiten doen
maar alleen voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. Alle medewerkers
van Alrijne Zorggroep hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Alleen de door u aangewezen contactpersoon (maximaal twee) krijgt informatie over u
als deze daarom vraagt. Andere familieleden, vrienden of bezoekers krijgen deze
informatie dus niet. De medewerkers van Alrijne gaan zeer zorgvuldig om met uw
gegevens. Toch kan er onverhoopt iets misgaan. Alrijne heeft een procedure hoe
datalekken moeten worden gemeld binnen Alrijne. Daarbij worden altijd de functionaris
gegevensbescherming en de raad van bestuur geïnformeerd. Wij melden een datalek bij
de Autoriteit Persoonsgegevens volgens hun richtlijnen, en indien nodig bij de
betrokkenen. Na evaluatie van een datalek nemen we maatregelen om een dergelijk
datalek in de toekomst te voorkomen.
Regelmatig worden er van de diverse activiteiten foto’s gemaakt. Wij proberen personen
die herkenbaar in beeld komen zoveel mogelijk tevoren in te lichten en wij vragen aan
henzelf of aan de contactpersoon eerst toestemming. Uiteraard respecteren wij uw keuze
als u hieraan geen medewerking wenst te verlenen. In de bijlagen vindt u een
toestemmingsformulier waarop u kunt aangeven of u wel/geen toestemming verleent aan
Alrijne Zorgroep om beeldmateriaal te gebruiken voor communicatieve doeleinden.
Alrijne Zorggroep heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris
Gegevensbescherming is onafhankelijk en heeft als taak om toezicht te houden op het
naleven van de privacywetgeving. Ook adviseert de functionaris Alrijne Zorggroep hoe de
privacywetgeving moet worden toegepast.
Als u vragen heeft over privacy kunt u ze aan de Functionaris Gegevensbescherming
stellen. Stuur uw vraag per mail aan functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl
In ons privacystatement kunt u gedetailleerd lezen hoe Alrijne Zorggroep met uw privacy
omgaat. Deze kunt u vinden op de website www.alrijne.nl/privacystatement
BIG-register
Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg) en wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt in dit register duidelijkheid
verkrijgen over de bevoegdheid van uw zorgverlener.
Het BIG-register is er voor de volgende beroepen:
 Apotheker
 Psychotherapeut
 Arts
 Tandarts
 Fysiotherapeut
 Verloskundige
 Gezondheidszorgpsycholoog
 Verpleegkundige
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Cliëntenraad Alrijne Verpleeghuizen
De cliëntenraad stelt zich aan u voor:
Leythenrode en Oudshoorn, de verpleeghuizen van Alrijne, hebben één gezamenlijke
cliëntenraad. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van beide verpleeghuizen
en behartigt hun gezamenlijke belangen.
Wat doet een cliëntenraad?
De raad komt gemiddeld acht tot tien keer per jaar bij elkaar. De meeste vergaderingen
worden bijgewoond door de directeur en regelmatig komen medewerkers, al dan niet op
verzoek, toelichting geven op specifieke onderwerpen of (voorgenomen) besluiten die
bewoners betreffen. U kunt hierbij denken aan veranderingen in de werkwijze rondom
het Zorgleefplan, het privacybeleid, de jaarlijkse begroting en het vaststellen van de
jaarrekening en het aanstellen van leidinggevenden. Ook veranderingen in het beleid,
wijzigingen in de organisatie, huisvestingsbeleid, renovatie of nieuwbouw van het
verpleeghuis en algemeen beleid over kwaliteit, hygiëne en veiligheid zijn zaken
waarover de raad een advies afgeeft.
Vóórdat door het bestuur een besluit op een besproken onderwerpen wordt genomen,
geeft de cliëntenraad een advies af of wordt, indien van toepassing, gebruik gemaakt van
het instemmingsrecht. De cliëntenraad houdt hierbij rekening met het algemeen en
gemeenschappelijk belang van bewoners.
Het functioneren van een cliëntenraad is vastgelegd in de “Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen”, die op 1 juli 2020 van kracht is geworden.
Wie zitten er in de cliëntenraad?
In de cliëntenraad zitten bewoners en vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals
familieleden van bewoners. De Raad kent acht leden, waaronder een voorzitter, een
vicevoorzitter en een secretaris. Vier leden vertegenwoordigen de belangen van de
bewoners van Oudshoorn en vier anderen die van de bewoners van Leythenrode. In
beide huizen hangt een overzicht met de namen en foto’s van de huidige
cliëntenraadsleden. Tevens zijn de namen terug te vinden op de website
www.verpleeghuisleythenrode.nl/over-leythenrode/cliëntenraad
Niet alleen vergaderingen
De leden van de cliëntenraad zijn ook zoveel mogelijk aanwezig bij huiskamergesprekken
die op afdelingen plaatsvinden en familiebijeenkomsten die door beide huizen met enige
regelmaat worden georganiseerd. Wij vinden contact met naasten van de bewoners van
groot belang. Daarom zijn de leden van de cliëntenraad ook aanwezig bij grote
evenementen in één van beide verpleeghuizen.
Bereikbaarheid van de cliëntenraad
U kunt de cliëntenraad per email bereiken via het mailadres
clientenraad_verpleeghuizen@alrijne.nl. Ook is er de mogelijkheid om leden van de raad
tijdens bijeenkomsten aan te spreken. Zij zijn herkenbaar aan de badge 'cliëntenraad'.
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Kosten en eigen bijdrage
Kosten wonen in Leythenrode
Als u komt wonen in verpleeghuis Leythenrode worden de kosten vergoed vanuit de Wet
landurige zorg (Wlz). U betaalt altijd een eigen bijdrage. Hoe hoog uw eigen bijdrage is,
wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en hangt af van uw
financiële en persoonlijke situatie. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan het CAK.
Het CAK kan uw bijdrage ook inhouden op uw uitkering of pensioen. Meer informatie kunt
u vinden op de website van het CAK, www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz
Kosten tijdelijk verblijf in Leythenrode
De kosten voor tijdelijk verblijf in Leythenrode worden vergoed vanuit de
Zorgverzekeringswet. Dit geldt bijvoorbeeld bij verblijf in het kader van revalidatie. U
zorgverzekeraar kan in dit geval uw eigen risico in rekening brengen.
Overige zorgkosten
Voor bewoners van Leythenrode wordt basis voetverzorging door de pedicure (nagels
knippen) en basis tandartszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Extra zorgkosten zoals kosten van een (kunst)gebit of uitgebreidere voetzorg vallen
onder een aanvullende zorgverzekering of komen voor eigen rekening.
Kosten voor bezoek aan een specialist in het ziekenhuis vallen onder de zorgverzekering.
Voor zorg uit het basispakket geldt een eigen risico.
Persoonlijke kosten
Onder persoonlijke kosten valt alles waar u verder in Leythenrode nog gebruik van
maakt. Van de wasservice en de kapper tot het lidmaatschap van de verenigingen,
uitstapjes of de consumpties in het restaurant die u op rekening laat zetten.
Prijslijsten van de diverse faciliteiten vindt u in de bijlage ‘prijzen’.
Het is mogelijk om de kosten die u maakt via automatische incasso van uw rekening af te
schrijven. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier in de bijlage ‘formulieren’ invullen.
Uiteraard ontvangt u maandelijks een overzicht van de gemaakte kosten.
Heeft u specifieke vragen over kosten? Stel deze dan gerust aan één van onze
medewerkers in huis. Wij helpen u graag verder.
Verzekeringen
Bewoners van Leythenrode vallen onder een collectieve wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering (WA). Alle medewerkers en vrijwilligers van Leythenrode
zijn WA verzekerd tegen schade die zij per ongeluk aan uw eigendommen toebrengen.
U blijft verantwoordelijk voor uw eigendommen. Bij vermissing kan Leythenrode niet
aansprakelijk worden gesteld. Schade, ontstaan door diefstal, wordt alleen vergoed
wanneer er sporen van inbraak aanwezig zijn.
Bent u in het bezit van een elektrische rolstoel en bent u van plan deze te blijven
gebruiken, dan moet deze zijn voorzien van een WA-verzekering (een zogenaamd
‘bromfietsplaatje’). Deze verzekering kan via Leythenrode worden afgesloten. De afdeling
ergotherapie kan u hierover informeren. De premie, assurantiebelasting en kosten voor
het afsluiten van deze verzekering worden door Leythenrode voldaan.
Ziektekostenverzekering na opname in verpleeghuis
Iedereen die in Nederland woont is verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij
een zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor bewoners van een verpleeghuis. De noodzaak
van een aanvullende verzekering bespreekt u met uw zorgverzekeraar, meestal kan deze
worden beëindigd.
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Welke aanvullende zorg levert de instelling?
Bij verblijf en behandeling door of namens dezelfde instelling heeft u aanspraak op de
volgende aanvullende zorg:
 Geneeskundige zorg van algemeen medische aard
 Behandeling van een psychische stoornis
 Medicijnen en andere farmaceutische zorg
 Hulpmiddelen
 Tandheelkundige zorg
 Speciale kleding
WA- verzekering en Inboedelverzekering
Onze verpleeghuizen hebben een gezamenlijke WA-verzekering en een
inboedelverzekering voor de bewoners.
Indien er nog een partner achterblijft in de woning, dan kan de eigen verzekeringen niet
worden opgezegd.
Indien u waardevolle sieraden of schilderijen mee verhuist, dan is het van belang een
lijst op te stellen welke zowel door u als een vertegenwoordiger van Leythenrode
getekend wordt. Deze lijst wordt overlegd aan de verzekering om onvolledige dekking te
voorkomen. Afhankelijk van de waarde van uw kostbaarheden kan het zijn dat u een deel
van de premie zelf moet betalen. Eén en ander gaat in overleg met de financiële
administratie en de regisserend verpleegkundige.
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Stichting Vrienden van Leythenrode
Stichting Vrienden van Leythenrode zet zich in om extra’s aan te bieden aan de bewoners
van Leythenrode. Deze extraatjes dragen bij aan het welzijn van de bewoners. Dit
varieert van het verbeteren van de faciliteiten voor dagelijks gebruik tot speciale
gelegenheden, uitjes en bijeenkomsten, waar het verpleeghuis zelf geen budget voor
heeft.
Wilt u hieraan bijdragen? U kunt een vrijwillige geldelijke bijdrage/schenking storten op
IBAN-rekeningnummer NL66 RABO 0335642632 t.n.v. Stichting Vrienden van
Leythenrode te Leiderdorp. Ook kunt u zich aansluiten bij de vriendenkring door
maandelijks een vast bedrag bij te dragen. Door uw bijdrage kunnen activiteiten en
extra’s voor de bewoners beschikbaar blijven.
Meer informatie over de stichting vindt u op de website
www.vriendenvanleythenrode.com
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Nieuwbouw Leythenrode
Verpleeghuis Leythenrode wordt helemaal vernieuwd. Eind 2023 staat er een prachtig
nieuw pand met daaromheen een ruime tuin. Uiteraard zijn wij afhankelijk van derden en
is eind 2023 indicatief. Zowel pand en tuin worden ingericht volgens een nieuw
zorgconcept: beleving en veel licht en groen zijn hierbij uitgangspunten.
Kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen wordt in het nieuwe Leythenrode het uitgangspunt. Daarnaast wordt
het nieuwe Leythenrode volgens een nieuw zorgconcept ingericht, waarin bewoners
onafhankelijk, veilig en zonder hulp kunnen bewegen over de afdelingen maar ook in de
buitenruimte.
Hiervoor worden een soort doorgaande routes in de tuin en over de afdelingen gemaakt,
vol afwisseling en gericht op ‘beleving’. Zachte kleuren en ronde vormen zijn hierbij de
basis.
Elke bewoner heeft een eigen kamer met eigen sanitair. De bewoner kiest zelf hoe de
kamer wordt ingericht. Zo heeft ieder privacy, maar als iemand behoefte heeft aan
contact, dan is de gezamenlijke huiskamer dichtbij.
Groene omgeving
Het verpleeghuis wordt ook een fijne plek voor bewoners en naasten om elkaar te
ontmoeten. Er komen veel sfeervolle patio’s met groen en daglicht. Er zijn winkeltjes,
een kapper en een restaurant.
Daarnaast is er veel aandacht voor ‘groen’ in huis: er is een grote kas waarin mensen
ook bij minder weer ‘buiten’ kunnen zitten op het terras. Zo komt er ook veel natuurlijk
licht binnen door het glazen dak. Er is een binnentuin waardoor de natuur naar binnen
wordt gehaald. Op elke verdieping is er een groot terras met ook veel aandacht voor
groen: bewoners hebben niet het idee dat ze op een etage wonen.
Rond het gebouw Leythenrode wordt een parkachtige tuin aangelegd, met onder andere
een moestuin.
Op het gebied van duurzaamheid scoort het nieuwe Leythenrode hoog: van
zonnepanelen tot warmte/koude opslag, van innovatieve waterafvoer en het gebruik van
restwarmte uit het ziekenhuis van Alrijne.
Locatie
Het nieuwe Leythenrode komt op dezelfde locatie als nu. Bewoners/naasten en collega’s
hebben een sterke voorkeur voor de huidige locatie: het is een plek die als prettig wordt
ervaren vanwege de ligging in het groen, de rust, de aansluiting bij de woonwijk en de
nabijheid van het park en winkelcentrum.
Wanneer?
In 2022 start de bouw van het nieuwe Leythenrode.
Om de nieuwbouw mogelijk te maken zal gestart worden met gedeeltelijke sloop van
Leythenrode. De afdelingen de Laeck, de Leede en de Wijde Aa zijn inmiddels verhuisd
naar tijdelijke huisvesting. Uitgangspunt is om de huidige bewoners zo min mogelijk te
verhuizen. Daarom kiezen we voor gefaseerde sloop en nieuwbouw. We proberen
overlast tot een minimum te beperken.
Meer informatie is te vinden op onze website:
https://www.verpleeghuisleythenrode.nl/wonen-in-leythenrode/nieuwbouw-2023
Heeft u vragen over de nieuwbouw? Mail gerust naar nieuwbouwleythenrode@alrijne.nl.
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Praktische informatie
Contact- en adresgegevens
Verpleeghuis Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp
Telefoon: 071 581 78 00
E-mail: secretariaat_verpleeghuizen@alrijne.nl
Post
Als post die voor u bedoeld is voorzien wordt van uw naam, afdeling en kamernummer
zal deze op de afdeling worden bezorgd. Dit wordt dagelijks gedaan.
Post die u wilt versturen kunt in de brievenbus in de hal doen of bij de receptie afgeven.
Bereikbaarheid
Verpleeghuis Leythenrode is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, namelijk met
buslijn 1 en 182 vanaf Leiden en buslijn 182 vanuit de richting Alphen aan de Rijn.
Als u met de auto komt is er voldoende ruimte om te parkeren op ons eigen
parkeerterrein.
Adreswijziging doorgeven
Wanneer u bij ons komt wonen dient u zo spoedig mogelijk na de verhuizing uw nieuwe
adres door te geven aan de gemeente Leiderdorp. Dit kan ook digitaal via de website van
de gemeente Leiderdorp. Bij het doorgeven van uw verhuizing kunt u ervoor kiezen om
een ander postadres op te geven dan uw verblijfadres.
Voor het doorgeven van uw verhuizing heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Als u
op de Braassem, de Does of de Kaag komt wonen heeft u daarnaast een ondertekende
zorgleveringsovereenkomst nodig. Als u op de Laeck of de Leede komt wonen ontvangt u
een opnamebrief voor de gemeente waarin wij bevestigen dat u bij ons bent komen
wonen.
Abonnementen van kranten en tijdschriften kunt u laten overschrijven naar uw afdeling
in Leythenrode.

Toegangspas
Wij vinden de veiligheid van onze bewoners en hun eigendommen van groot belang. Daarom maken
wij tijdens kantooruren gebruik van een receptioniste bij de ingang van Leythenrode. Buiten de
openingstijden van de receptie kunt u met de door ons beschikbaar gestelde toegangspas het pand
betreden en verlaten. De pas voor bewoners wordt verstrekt door medewerkers van Leythenrode.
De pas voor contactpersonen en/of familie kan worden aangevraagd via het formulier achter in deze
map. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij verlies van de pas zijn wij genoodzaakt €
10.00 in rekening te brengen.
Persoonlijke documenten
Iedere bewoner moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. De
verantwoordelijkheid voor het identiteitsbewijs ligt bij de (familie van de) bewoner.
Denkt u eraan dat u, als de geldigheid (bijna) verlopen is, op tijd zorgt voor een nieuw
geldig identiteitsbewijs.
Verder willen we u vragen bij inhuizing de volgende documenten mee te nemen:
 Zorgverzekeringsbewijs
 Medicijnlijst en kaart van de trombosedienst (indien van toepassing)
 Dieetrichtlijnen (indien van toepassing)
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Kleding
Wij adviseren u aan om comfortabele, goed passende en gemakkelijk wisselbare kleding
mee te nemen, liefst niet van wol of zijde. Indien u toch graag wollen of zijden kleding
wilt dragen, is ons advies om uw familie te vragen deze kleding te wassen en/of te laten
stomen. Alle kledingstukken zullen door onze Medewerker Linnenkamer worden gemerkt.
Indien ongemerkt kledingstuk terecht komt bij de externe wasserij is het immers niet
meer traceerbaar. Hiervoor rekenen wij een eenmalig bedrag. Als u tijdens uw verblijf
nieuwe kleding aanschaft, moet dat ook worden gemerkt. Hiervoor worden geen extra
kosten in rekening gebracht.
U kunt uw kleding laten wassen door de externe wasserij. U kunt dan uw wasgoed
aanbieden op de afdeling. De persoonsgebonden was wordt doorberekend aan de
bewoner tot een vastgesteld maximum. Chemische reiniging van kleding wordt volledig
doorbelast. De externe wasserij baseert zich op het was etiket in de kleding.
In de bijlage ‘tarieven’ vindt u de kosten van de wasserij. Bij de maandelijkse factuur zal
een specificatie worden gevoegd met daarop het aantal gewassen kledingstukken, de
kosten en de eventuele correctie op de persoonsgebonden was (indien boven het
maximumbedrag). De tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld.
Uiteraard bent u niet verplicht uw kleding door onze externe wasserij te laten wassen. U
mag ook uw familie of naasten uw kleding laten wassen. Het is verstandig dit wel aan de
zorgmedewerkers door te geven, aangezien uw kleding dan apart verzameld wordt. U
kunt op elk moment besluiten uw kleding wel of niet door de externe wasserij te laten
wassen (mits de kleding is gemerkt). Stel dus dat uw familie gewend is uw kleding te
wassen, maar dit tijdelijk niet kan doen door een vakantie, dan kan dat doorgegeven
worden aan de zorgmedewerkers op uw afdeling.
Overige linnengoed
Handdoeken, beddengoed, theedoeken en washandjes worden door Leythenrode
verzorgd. Als u het prettig vindt, kunt u echter uw eigen kussen en/of dekbed
meenemen. Onafhankelijk of het uw eigen eigendom is of u deze gebruikt van
Leythenrode zijn de waskosten hiervan, conform wetgeving, voor rekening van onze
zorginstelling.
Overige eigendommen
Wij adviseren u om eigendommen zoals bril, gehoorapparaat, gebitsprothese, mobiele
telefoon, laptop, handtas en portemonnee van een naam of merkje te voorzien.
Tevens is het verstandig om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze
eigendommen zoekraken. Denk hierbij aan een touwtje om de nek voor een bril, of een
tasje voor een mobiele telefoon. Eventueel is een kluisje beschikbaar. Indien u
waardevolle bezittingen kwijtraakt, is Leythenrode hiervoor niet aansprakelijk.
Inrichting
Op de afdelingen zijn zowel één- als tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een
basisinrichting. Deze bestaat uit een hoog-laagbed, een kast, een wastafelmeubel, een
kledingkast en stoffering. U heeft de mogelijkheid om de basisinrichting aan te vullen
met eigen (kleine) meubels. De inrichting dient dusdanig te zijn dat er voor de
zorgverleners voldoende ruimte overblijft om u goed te kunnen verzorgen.
Wij vragen u uw kamer eigen te maken zonder in muren en vloeren te boren/spijkeren,
zonder de wanden te verven of tapijt aan te brengen. Tevens is het niet gewenst dat u de
kast verplaatst.
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De schoonmaak van uw kamer wordt verzorgd door onze huishoudelijk medewerkers. Zij
werken volgens de laatste richtlijnen van hygiëne en infectiepreventie, met als doel uw
omgeving dagelijks op de juiste manier hygiënisch te reinigen.
In verband met de brandveiligheid is een elektrische deken en het gebruik van
huishoudelijke apparaten en contactdozen of verlengsnoeren niet toegestaan op uw eigen
kamer. Huishoudelijke apparatuur is uiteraard wel aanwezig in de keuken van de
afdeling. Wel toegestaan zijn apparaten voor persoonlijke hygiëne (scheerapparaat en
elektrische tandenborstel), lampen, radio/tv en mobiele devices inclusief opladers. Deze
apparatuur moet voorzien zijn van een CE-keurmerk of KEMA-KEUR.
Cliëntondersteuning
Het Zorgkantoor biedt ondersteuning bij alles rond de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo is
het mogelijk om, bijvoorbeeld bij het overleg over het zorgleefplan, cliëntondersteuning
bij het Zorgkantoor aan te vragen. Voor onafhankelijke cliëntondersteuning en voor al uw
andere vragen over de Wlz kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor via
telefoonnummer: 071-582 5888.
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Algemene voorwaarden
Zorgleveringsovereenkomst (alleen voor bewoners op somatische afdelingen)
De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons ontvangt, leggen we schriftelijk
vast in onze zorgleveringsovereenkomst. In de overeenkomst staat informatie over uw
rechten en plichten en die van Leythenrode als zorgaanbieder. De
zorgleveringsovereenkomst bestaat uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het
algemeen deel is op alle (tijdelijke) bewoners van toepassing ongeacht de zorg die u
ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg
krijgt.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Voor Leythenrode zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Alrijne
Zorggroep van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website:
https://www.verpleeghuisleythenrode.nl/over-leythenrode/algemene-voorwaarden
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Bijlagen: Tarieven
Tarieven Kapsalon
Knippen dames

Prijs Incl. BTW
€
27,50

Knippen dames model drogen

€

30,00

Knippen dames model föhnen

€

35,00

Knippen dames watergolf

€

40,00

Dames watergolf

€

29,50

Dames föhnen

€

20,00

Dames permanent alles incl.

€

90,00

Dames kleuren

€

40,00

Heren knippen

€

27,50

Heren baard trimmen

€

17,50

Heren knippen incl. baard

€

30,00

Er wordt een factuur opgemaakt door de zorgadministratie.
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Was- en stomerij kosten
U kunt gebruik maken van de wasservice en stomerij van CleanLease.
De kosten voor de wasservice en stomerij worden maandelijks in rekening gebracht via
de zorgadministratie. Er wordt maximaal 118 euro per maand aan waskosten in rekening
gebracht, eventuele stomerijkosten staan los van dit bedrag.
Waskosten

Prijs Incl. BTW

Broek

€

2,19

Jurk

€

2,19

Rok

€

2,19

Legging/Maillot

€

3,41

Shirt

€

1,19

Trui

€

2,19

Vest

€

2,19

Blouse

€

2,19

Overhemd

€

2,41

Sok

€

0,33

Panty

€

0,33

Steunkous

€

0,33

Onderbroek

€

0,39

Hemd

€

0,39

BH

€

0,39

Nachtkleding

€

1,19

Ochtendjas

€

2,19

Pet

€

2,19

Sjaal

€

2,19

Stomerij kosten

Prijs Incl. BTW

Jasje/Colbert

€

3,41

Mantel

€

9,69

Vest

€

3,41

Shirt

€

3,41

Overhemd

€

3,41

Blouse

€

3,41

Broek

€

3,41

Trui

€

3,41

Japon plooi

€

6,86
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Pedicure/manicure
Basisvoetverzorging
De basisvoetverzorging komt voor Wlz bewoners voor rekening van Leythenrode.
Onder basisvoetverzorging verstaan wij het één keer per 8 weken:
-

Reinigen nagels en omgeving
Knippen nagels
Behandelen van een ingegroeide nagel en druk vrij leggen
Behandelen schimmelnagels
Behandelen likdoorns
Eelt verwijderen.

De voetverzorging gebeurt door gediplomeerde pedicures waarmee Leythenrode een
overeenkomst heeft. Voor de basisvoetverzorging hoeft u zelf geen afspraak te maken
met de pedicure. Zij komt bij u langs.
Overige voetverzorging + manicure
Indien u voetverzorging wenst van een andere pedicure, indien u een andere
behandeling wenst of vaker dan één keer per 8 weken een pedicurebehandeling wenst,
komen de kosten voor uw eigen rekening.
Ook de kosten voor manicure zijn voor eigen rekening.
Tarieven pedicure/manicure
Basisvoetverzorging

€

25,20*

€

**
12,85

Voetverzorging anders dan basis
Manicure

* Bewoners met een WLZ-indicatie uitgezonderd
**Tarief afhankelijk van de behandeling. Indien medisch geïndiceerd worden er geen
kosten doorberekend.
Voor de kosten van manicure en voetverzorging anders dan basisvoetverzorging,
ontvangt u een factuur van de zorgadministratie.
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