Uniforme huisregels
In Zorggroep Sint Maarten is de huisregel dat mensen die bij ons wonen hun leven moeten
kunnen leven zoals zij dat thuis gewend waren. Hierbij is bezoek altijd van harte welkom en
kennen we geen bezoektijden.

Calamiteitenplan
Onze locaties hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om goed voorbereid te zijn
op

calamiteiten.
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ontruimingsplannen, zijn onze medewerkers opgeleid tot BHV’er en worden er op regelmatige
basis ontruimingen geoefend.

Fotograferen, video en film
Bij Zorggroep Sint Maarten is het in principe niet toegestaan foto’s te maken of te filmen,
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënten en/of medewerkers. Natuurlijk is het
wel toegestaan een foto te maken van uw familielid, de omgeving, wanneer rekening gehouden
wordt met de privacy van overige cliënten en/of medewerkers van Zorggroep Sint Maarten

Huisdieren
U kunt huisdieren houden. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier.

Reanimatie
De kans op overleven na een reanimatie is voor ouderen klein. Ook worden de nadelige effecten
van een reanimatie vaak onderschat. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u, op basis van
goede informatie, een juiste keuze kunt maken in uw wensen. Vanwege de relatief slechte
vooruitzichten bij reanimatie is Zorggroep Sint Maarten op het gebied van reanimeren over het
algemeen zeer terughoudend.
Wij willen er zeker van zijn dat wij in overeenstemming met uw wens handelen wanneer wij
acuut moeten besluiten om wel of niet tot reanimatie over te gaan.
Daarom vragen wij aan iedere cliënt om de wens op dit gebied schriftelijk vast te leggen. Meer
over ons beleid rondom reanimatie kunt u lezen in de Informatiebrief Reanimeren Cliënten Uw
persoonlijke verklaring omtrent reanimeren wordt vastgelegd in uw zorgdossier.

Rookbeleid
Zorginstellingen zijn openbare gebouwen waar een rookverbod geldt. Roken mag alleen in
daarvoor bestemde ruimtes. Met cliënten die roken worden individuele afspraken gemaakt,
waarbij het veiligheidsaspect een belangrijke rol speelt.

Veiligheid: specifiek voor BOPZ aangemerkte psychogeriatrische afdelingen
De BOPZ aangemerkte psychogeriatrische afdelingen van Zorggroep Sint Maarten zijn besloten
afdelingen. Ze zijn zodanig ingericht dat de cliënten geen gevaarlijke situaties kunnen
tegenkomen. Dat wil zeggen: de toegangsdeuren zijn veelal beveiligd met een slot met
toegangscode. Ook ramen en deuren naar balkons zijn beveiligd. Daarnaast zijn er hoge
balustrades, bijvoorbeeld bij balkons. Laden en kasten met gevaarlijke voorwerpen, zoals
messen en medicijnen, zijn afgesloten.
Welke afspraken gelden bij vertrek?
Als u vertrekt moet u de accommodatie leeg achterlaten. U moet uw spullen uit de accommodatie
verwijderen binnen zeven dagen na vertrek. Als u de spullen niet op tijd verwijdert kunnen wij
deze drie maanden ergens opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald,
mogen wij beslissen wat we met die spullen doen en ze bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een
vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de spullen. De hoogte van die vergoeding
is mede afhankelijk van het aantal te huren m2 en de locatie en bedraagt circa €100,- per
maand.
Welke afspraken gelden bij overlijden?
Wij (laten) de noodzakelijke laatste zorg verrichten bij overlijden. Als nabestaanden dat niet
willen, moeten ze binnen 3 uur na melding van het overlijden aan nabestaanden, iets anders
regelen. De nabestaanden krijgen na het overlijden 7 dagen de tijd om de accommodatie leeg te
maken. Als dat niet gebeurt, mogen wij de accommodatie ontruimen en de daarin aanwezige
eigendommen drie maanden opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald door
de nabestaanden, beslissen wij wat we met de spullen doen, bijvoorbeeld ze verkopen.
Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de
goederen. De hoogte van die vergoeding is mede afhankelijk van het aantal te huren m2 en de
locatie en bedraagt circa €100,- per maand. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kunnen wij
dit melden aan de notaris of aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (RVOB) die namens de
Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.
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