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Uw belang

In deze folder leest u wat wij als 
organisatie doen in uw belang. 
Denkt u maar aan brandpreventie 
en veilige zorg.
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 Maar het is ook in uw (en ons) 
belang dat u uw mening kunt geven 
en uw wensen kunt uiten. •
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Uw veiligheid

Wij bieden u een zo veilig mogelijke leefomge
ving en zo veilig mogelijke zorg. Veiligheid is 
onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Wonen
Omdat iedereen in een veilige omgeving 
wil wonen, besteden we veel aandacht aan 
brandveiligheid en inbraakpreventie. Daar
naast zijn we zeer alert op het voorkomen 
van vallen. 
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Wij beschikken over een interne bedrijfs
hulpverlenersorganisatie met speciaal ge
schoolde bedrijfshulpverleners, er is een 
uitstekend branddetectiesysteem en alle 
appartementen hebben rookmelders.
Jaarlijks is er voor iedereen een voorlich
tingsbijeenkomst over brandpreventie.
Om niets aan het toeval over te laten 
verzoeken wij u:

•  niet te roken in bed (en geen asbak te legen 
in de prullenmand); 

•  geen kaarsen of waxinelichtjes te branden 
(geen open vuur);

•  geen licht ontvlambare stoffen (wasbenzine, 
petroleum) in huis te hebben;

•  alleen elektrische apparatuur en voorzien
ingen te gebruiken die voldoen aan de wet
telijke veiligheidsvoorschriften. 

De hoofdingang is op werkdagen na 21.00 uur 
gesloten en in het weekend om 20.00 uur. 
Alle medewerkers dragen een identiteitspas. 
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Geregeld zijn er voorlichtingsbijeenkomsten 
door een buurtregisseur van de politie over 
inbraakpreventie.
Het is niet mogelijk om overdag iedereen die 
binnenkomt te controleren op zijn of haar 
bedoelingen. Daarom vragen wij u: 

•   altijd af te sluiten met de sleutel als u uw 
appartement verlaat;

•   geen kostbaarheden in uw appartement te 
bewaren;

•   niemand binnen te laten die u niet kent. 

Vallen is naar en daarom doen wij er alles aan 
om dat te voorkomen. Wij hebben echter ook  
uw hulp nodig. Vooral bij het inrichten van uw 
appartement. Daarom geven we u een paar tips:

•  zorg voor voldoende beweeg en doorloop
ruimte;

•  kies als vloerbedekking liefst laminaat of 
vinyl. Heel handig ook wanneer u een rolla
tor of rolstoel heeft; 
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•  hoge bijzettafeltjes naast een stoel zijn com
fortabeler dan een salontafel; 

•  goede verlichting geeft veiligheid bij het 
lopen, maar is ook prettig als u zit te lezen, 
puzzelen of handwerken. Voor ’s nachts is 
een lamp met een bewegingsensor heel han
dig. Deze gaat aan als u bijvoorbeeld naar 
het toilet moet;

•  denk aan een goede antislipmat in de 
 badkamer. 
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Zorg
U krijgt van ons zorg. Veilige zorg. 
Van voldoende medewerkers die hun vak 
verstaan, zich geregeld laten bijscholen en 
natuurlijk goed op de hoogte zijn van uw ge
zondheidssituatie, uw medicijngebruik en uw 
wensen voor dagelijkse activiteiten.
U beschikt over een vaste medewerker als 
aanspreekpunt. Deze medewerker is uw con
tactpersoon voor alle vragen, wensen, opmer
kingen en eventuele klachten.
Jaarlijks kunt u zich in de maanden oktober/
november laten vaccineren tegen griep. Dit 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw 
huisarts.
Wij werken volgens de landelijke normen voor 
verantwoorde zorg. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) ziet er onder meer op 
toe dat wij deze goed uitvoeren. 
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Stichting Brentano Amstelveen beschikt over 
een kwaliteitskeurmerk. Daarmee voldoen 
wij aan alle voorwaarden om goede en verant
woorde zorg te leveren.
Geregeld worden onze prestaties gemeten. De 
resultaten zijn openbaar. U kunt ze vinden op 
de landelijke website www.kiesbeter.nl 
Om het keurmerk te behouden worden wij 
jaarlijks gecontroleerd door een externe, on
afhankelijke organisatie.

Maaltijden
Wij streven ernaar dat onze maaltijden goed 
smaken en er verzorgd uitzien.
Onze medewerkers werken volgens de eisen 
van de hygiënecode voor de voedingsverzor
ging in zorginstellingen. •
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Afspraken
U kunt van onze diensten, zorg en facilitei
ten gebruik maken als u een indicatie heeft 
van het Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ. 
Deze onafhankelijke organisatie bepaalt 
welke zorg en steun u nodig heeft. Dit pakket 
aan zorg en steun wordt het ZorgZwaarte
Pakket genoemd, een ZZP. Er zijn in totaal 10 
van deze pakketten.

Uw wensen
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Dit pakket nemen we met u door, we bespre
ken wat uw wensen zijn en overleggen wan
neer u het liefst verzorgd wilt worden. Op 
deze manier stellen wij samen een persoon
lijk plan op. Dit heeft officieel het ZorgLeef
Plan. Daarin worden uw wensen en onze 
afspraken schriftelijk vastgelegd. Minimaal 
twee keer per jaar vragen we aan u wat er 
goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. 
Op deze manier praat en beslist u mee over 
uw eigen zorg en steun.
Ook maken wij afspraken met u over de aard 
en de verdeling van de uren zorg en dienst
verlening. Dit heet het ZorgArrangement.
In de aan u toegewezen zorgtijd geldt een 
opslag van 15 procent voor indirecte of onge
plande zorgtijd zoals alarmering bij calami
teiten en het bijwerken van uw cliëntdossier. 
Van iedereen die gebruik maakt van onze 
diensten, zorg en faciliteiten wordt een per
soonlijk cliëntdossier bijgehouden.
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Inzagerecht
Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage in 
uw ZorgLeefPlan en cliëntdossier. Van uw 
ZorgLeefPlan ontvangt u een kopie. Wij zijn 
wettelijk verplicht uw dossier vijftien jaar 
te bewaren.

Vertegenwoordiging
Als u het moeilijk vindt om zelf gesprekken 
te voeren en beslissingen te nemen over uw 
zorg en ondersteuning dan vragen we ie
mand die u vertrouwt (familielid, vriend(in), 
kennis) hierbij aanwezig te zijn.
U kunt natuurlijk ook zelf iemand aanwijzen 
die namens u optreedt als wettelijk vertegen
woordiger. De Wet op de Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO) bepaalt dat 
een cliënt rechtsgeldig vertegenwoordigd kan 
worden door:

•  een door de rechter benoemde vertegen
woordiger (curator, mentor of bewindvoer
der); of als deze er niet is
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•  een door de cliënt zelf daartoe schriftelijk 
gemachtigde; of als deze er niet is

•  de echtgeno(o)t(e) of andere levensgezel; 
of als deze er niet is

•  een kind, broer of zus.

Deze vertegenwoordiger heeft dan recht op 
inzage in uw ZorgleefPlan en wordt door ons 
direct op de hoogte gebracht als er met u iets 
aan de hand is. 
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Als u meer informatie wilt over onder curatele 
stelling, mentorschap en/of bewindvoering, 
kunt u het beste even persoonlijk contact 
opnemen met de Teammanager Zorg van uw 
woonzorgcentrum.

Vrijheid
Voor cliënten die komen wonen op een open 
of besloten afdeling, is het goed om te weten 
dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen 
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nemen. Er is geen sprake van gedwongen ver
blijf of opname.

Zelfbeschikkingsrecht
Voor ons is het zelfbeschikkingsrecht van de 
cliënt een belangrijk uitgangspunt. Dit be
tekent dat u als cliënt het recht heeft zelf te 
kiezen hoe u uw leven wilt inrichten. Binnen 
onze mogelijkheden proberen we die keuzes 
zoveel mogelijk te respecteren en volgens uw 
wensen te handelen. Dit geldt ook voor uw 
wensen rondom het levenseinde.
Uw wensen, keuzes en afspraken die we daar
over maken, leggen we vast in uw persoonlijk 
cliëntdossier. 
Onze medewerkers hebben geen wettelijke 
bevoegdheid bij besluitvorming over medisch 
handelen aan het einde van een leven. 
Medisch handelen is de professionele verant
woordelijkheid van de eigen (huis)arts. 
U heeft de beslissingsbevoegdheid. 
Onze medewerkers zijn er voor alle zorg, on
dersteuning en begeleiding. 
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Reanimatie
Wij hebben een ‘Nee, tenzij-beleid’ voor alle 
cliënten in onze woonzorgcentra. Wij zullen 
u niet reanimeren, tenzij u nadrukkelijk heeft 
aangegeven dat u wel gereanimeerd wilt 
worden. Het is raadzaam uw wensen met uw 
(huis)arts te bespreken en vast te laten leggen 
in uw persoonlijk cliëntdossier. Wanneer u 
wel gereanimeerd wenst te worden is het im
mers van belang dat onze medewerkers snel 
over deze informatie beschikken.
In de folder Uw wens vindt u meer informa
tie over ons ‘Nee, tenzij-beleid’.  •
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Uw mening

Er zijn bij ons tal van manieren om uw me
ning te geven, uw stem te laten horen en 
duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. 

Cliëntenraad
De belangen van cliënten worden in al onze 
locaties behartigd door eigen cliënten raden 
(overeenkomstig de Wet Mede zeggen schap 
Cliënten Zorginstellingen, WMCZ). Deze 
houden geregeld overleg met de regio
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manager(s) van onze organisatie. U (of uw 
wettelijk vertegenwoordiger) heeft op deze 
manier inspraak in het beleid van het woon
zorgcentrum.
Daarnaast is er de Centrale Cliëntenraad, 
die geregeld overleg voert met de Raad van 
Bestuur van Brentano Amstelveen. 

Etagegesprekken
Tenminste één keer per zes weken is er een 
etagegesprek. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor het uitwisselen van informatie en om el
kaar te ontmoeten. Wij maken graag van deze 
gelegenheid gebruik om af te stemmen hoe u 
de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening 
ervaart. De organisatie ligt in handen van de 
Teammanager Zorg.
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Klachten
Als u iets niet bevalt of u heeft een klacht, 
dan kunt u dit bespreken met een mede
werker of de Teammanager Zorg. Wordt uw 
klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan 
kunt u contact opnemen met onze klachten
functionaris. Uw klacht of ongenoegen 
wordt vertrouwelijk behandeld.
In de folder Uw klacht staat meer infor matie. •
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Andere folders

Onze dagverzorging

O
ns

 k
or

td
ur

en
d 

ve
rb

lij
f

www.brentano.nl

Ons kortdurend verblijf

U
w

 k
la

ch
t

www.brentano.nl

Uw klacht

Uw wens 
Wilsbeschikking, wel of niet handelen, 

lijden verzachten, reanimatie, euthanasie
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Lijden verzachten
Reanimatie
Euthanasie
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