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Welkom in De Wever | De Hazelaar een nieuw thuis

Wanneer u ouder wordt, verandert uw leven. In De Wever | De Hazelaar helpen we u van die ver-
andering een verbetering te maken. We creëren samen met u een gevoel van een nieuw ‘tijdelijk’ 
thuis. Waar uw familie, vrienden en kennissen van harte welkom zijn om op bezoek te komen. En 
waar u kunt vertrouwen op onze zorg en u een beroep kunt doen op ondersteuning. Met de hulp 
die u nodig hebt, maken we zo samen met elkaar van elke nieuwe dag, een mooie dag. 

In het informatieboekje staat alle informatie over de locatie en de organisatie die handig is voor u, 
als (toekomstig) cliënt van De Hazelaar. 
Dit informatieboekje hoort bij de Algemene voorwaarden VVT waarin onder meer de rechten en 
plichten van cliënten zijn opgenomen. 
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DE WEVER | DE HAZELAAR

Voorwoord

Dit boekje begint met een korte beschrijving van De Hazelaar.
In de paragraaf  ‘afdelingen’ leest u wat een gespecialiseerde afdeling en een afdeling
voor kortdurende zorg inhoudt. Aansluitend vindt u een beschrijving van de verschillende 
afdelingen. 
In het hoofdstuk ‘algemeen’ is informatie opgenomen over toegang, parkeren, veiligheid 
en het rookbeleid. Hierna besteden we aandacht aan de algemene ruimten binnen De 
Hazelaar, informatie over uw verblijf  en onze dienstverlening. 
‘Uw zorg is onze zorg’ beschrijft de verschillende soorten indicaties voor zorg en
behandeling. U kunt hier lezen op welke zorg en behandeling u recht hebt passend 
bij uw indicatie. Tevens vindt u hier informatie over de geestelijke verzorging, het 
zorgdossier, eerste contactpersoon en de Wet zorg en dwang. 

Verder kunt u lezen hoe De Hazelaar omgaat met uw persoonlijke gegevens.
‘Uw eigen inbreng’ geeft informatie over de cliëntenraad en de klachtenrege-
ling. 

Ter afsluiting vindt u op de laatste pagina de contactgegevens met tele-
foonnummers. 

Over De Hazelaar

Behandelcentrum De Hazelaar, gevestigd tegenover het ETZ
TweeSteden, is al meer dan veertig jaar een begrip in Tilburg en 
omgeving. Deze locatie is voortgekomen uit Joannes XXIII, dat 
gevestigd was op de plek waar nu het Instituut Verbeeten staat. De 
Hazelaar was bij oprichting een van de grootste verpleeghuizen van 
het land en inmiddels hebben vele Brabanders er goede en
professionele zorg ontvangen. 

Tegenwoordig is een verblijf  in De Hazelaar vaak tijdelijk. In
samenspraak met u en uw familie maakt een team van verzorgen-
den, verpleegkundigen en behandelaren een behandelplan/zorg-
leefplan op maat. Tevens kunt u rekenen op advies en begeleiding 
naar eventuele vervolgzorg, vaak bij u thuis.

In De Hazelaar verblijft u in een eigen kamer. De sanitaire voorziening 
deelt u met de cliënt van de kamer naast u. Het restaurant is een 
prettige uitvalsbasis voor een praatje of  het ontvangen van bezoek. 
Iedereen is hier welkom. 

De Hazelaar kent vele specialismen en zorgprogramma’s gericht 
op bijzondere doelgroepen. U kunt hierbij denken aan dementie 
op jonge leeftijd, dementie in combinatie met (ernstig) onbegrepen 
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gedrag, palliatief  terminale zorg waarbij vaak extra lichamelijke of  geestelijke problemen zijn, Niet 
Aangeboren Hersenletsel  (NAH), oncologie, wondzorg en intensieve zorg. Vaak spelen er rond-
om deze problematiek gerichte hulpvragen bij cliënten. Elke afdeling van De Hazelaar kent zijn 
specifieke kenmerken en is dus uniek ten opzichte van een andere.

De afdelingen

Binnen De Hazelaar is een onderscheid te maken tussen gespecialiseerde afdelingen en
afdelingen voor kortdurende zorg.

De gespecialiseerde afdelingen zijn gericht op behandeling van dementie op jonge leeftijd,
mensen met dementie in combinatie met (ernstig) onbegrepen gedrag en mensen met Niet-Aan-
geboren Hersenletsel. Het verblijf  op een gespecialiseerde afdeling is in principe tijdelijk maar is 
afhankelijk van de tijd die de behandeling nodig heeft. Cliënten op een gespecialiseerde afdeling 
kunnen hier dus voor langere tijd verblijven. Binnen de gespecialiseerde afdelingen leggen we de 
afgesproken zorg, behandeling en ondersteuning vast in een zorgleefplan dat we minimaal twee 
keer per jaar met u bespreken. Indien nodig passen we het zorgleefplan in overleg met u (en uw 
contactpersoon) aan. 

De afdelingen voor kortdurende zorg zijn gericht op cliënten die kortdurend verpleeghuis- of  
revalidatiezorg nodig hebben. U kunt hierbij denken aan revalidatie en herstel, diagnostiek en 
advisering, intensieve verpleegtechnische zorg en oncologische en palliatieve zorg.

De verblijfsduur binnen de afdelingen voor kortdurende zorg wisselt sterk en hangt samen 
met het opnamedoel en de indicatie. Door de kortdurende opnames zijn er veel wisselingen 
in doelgroep en cliënten. 
Op basis van uw behandelvraag stellen we een behandelplan op waarin we de behandel-
doelen en de bijbehorende acties vastleggen. Dit behandelplan bespreken en evalueren 
we regelmatig met alle betrokken behandelaren zoals arts, fysiotherapeut, ergothera-
peut aan de hand van de gemaakte afspraken. 

Daarnaast zijn twee afdelingen voor kortdurende zorg een m-ZIC (Multidisciplinair 
ZorgInnovatieCentrum), waar we in samenwerking met de aan het m-ZIC verbonden 
scholen, studenten  voor zowel de sector Zorg en Welzijn als voor verschillende 
andere zorggerelateerde opleidingen zoals logopedie, fysiotherapie, psychologie 
opleiden.

De gespecialiseerde afdelingen

Appel
Appel is een afdeling die gespecialiseerd is in de zorg voor dementie op 
jonge leeftijd. Daarnaast verblijven cliënten met dementie, Korsakov en 
NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) op de afdeling. Onbegrepen gedrag 
komt regelmatig voor binnen de doelgroep van Appel.
Binnen de afdeling werken wij met sociotherapeutische leefmilieus waar-
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bij de zorgbehoefte centraal staat en niet het ziektebeeld. We werken 
met de methode Familiezorg om een open, gelijkwaardige relatie met de 

familie te krijgen en te onderhouden.
De verzorging en begeleiding is erop gericht cliënten door de dag te be-

geleiden, waarbij het accent ligt op het bieden van structuur en een zinvolle 
dagbesteding.

Corneille 
Corneille is een verpleegafdeling voor cliënten met een lichamelijke zorgvraag 

als gevolg van NAH of  andere psychiatrische problemen. Corneille bestaat uit 
twee afdelingen met ieder twee huiskamers met een eigen leefmilieu. 

Voor Corneille 1 zijn dit de twee leefmilieus waarbij de nadruk ligt op sfeer (een 
warme, stimulerende omgeving die sociale interacties ondersteunt) en balans (een 

veilige, huiselijke en gestructureerde leefomgeving voor cliënten die behoefte heb-
ben aan extra ondersteuning in de zorg). 

Voor Corneille 2 zijn dit de twee leefmilieus waarbij de nadruk ligt op begrenzing (een 
veilige omgeving door het verminderen van prikkels en het bieden van houvast en daar-

naast spelen we in op de eigenheid van de cliënten om gedragsproblemen en conflicten 
te verminderen) en structuur (een veilige omgeving creëren door structuur en duidelijkheid 

die de zelfredzaamheid van de cliënten vergroot).

Mondriaan 
Mondriaan 1 is een besloten afdeling voor ouderen met dementie in combinatie met onbegre-

pen gedrag. De oorzaak van het onbegrepen gedrag kan voortkomen vanuit de dementie of  

vanuit onderliggende psychiatrische ziektebeelden in combinatie met dementie. In samenwerking 
met het multidisciplinaire behandelteam kijken we wat de cliënt nodig heeft op het gebied van be-
nadering, omgang, dagstructuur en daginvulling. Het doel is dat het onbegrepen gedrag afneemt 
of  hanteerbaar is waardoor het zo min mogelijk van invloed is op het welbevinden van de cliënt en 
diens directe omgeving. We willen hiermee bereiken dat cliënten zo goed mogelijk kunnen leven en 
doen er alles aan om hen te ondersteunen in hun mogelijkheden, zo dicht mogelijk bij hun wensen.
Mondriaan 2 is een besloten afdeling voor cliënten met dementie en biedt overbruggingszorg aan 
cliënten die elders op een wachtlijst staan.  De zorg op Mondriaan 2 richt zich op het scheppen van 
een fijn leefklimaat en zinvolle dagbesteding voor de cliënten.  

Vanuit vier huiskamers op de afdeling bieden wij begeleiding, structuur en dagbesteding. Hierbij 
gaan we zoveel mogelijk uit van de wensen en behoeften van de individuele cliënt.

De afdelingen voor kortdurende zorg

Rietveld (m-ZIC) 
Rietveld is een besloten afdeling die zorg biedt aan mensen met cognitieve problemen die om 
uiteenlopende redenen kortdurend verpleeghuiszorg nodig hebben. Dit kan zijn door revalidatie 
en herstel na fracturen, CVA of  andere aandoeningen. Maar het verblijf  kan ook het gevolg zijn van 
een vraag naar diagnostiek, advisering van een zorgconcept of  omgangsadvies, spoedopnames in 
verband met vastgelopen thuissituatie, instellen medicatie.
Buiten het besloten deel van de afdeling zijn er twee zorgappartementen voor echtparen waarvan 
één partner zorg nodig heeft en de ander hierin wil en kan ondersteunen met professionals in de 
nabije omgeving. 
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De verblijfsduur van cliënten op Rietveld wisselt sterk en hangt samen met 
opnamedoel en indicatie. Door de vooral kortdurende opnames zijn er veel 
wisselingen in de samenstelling.

Miro (m-ZIC)
Miro is een afdeling die zorg biedt aan cliënten met chronisch
lichamelijke, intensieve of palliatieve zorgvragen. Op Miro 1 verblijven 
cliënten met een chronische lichamelijke zorgvraag die voor langere 
tijd bij ons verblijven. 
Op Miro 2 verblijven cliënten met een tijdelijke zorgvraag gericht op 
intensieve, verpleegtechnische, oncologische of  palliatieve zorg.
We proberen zoveel mogelijk zorg op maat te bieden en gaan 
daarbij uit van persoonsgerichte zorg en de eigen regie van de 
cliënt. We kijken hoe we de wensen van de cliënt kunnen com-
bineren met de medische zorgvraag.

Dali
Dali verleent kortdurende geriatrische revalidatiezorg in 
nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team. 
Cliënten komen veelal vanuit het ziekenhuis om te reva-
lideren met als doel weer terug naar huis te kunnen.  
Cliënten kunnen hier terecht om te revalideren bij een 
aandoening op het gebied van longziekten, cardiolo-
gie, orthopedie en algemene reactivering. 

Picasso
Picasso levert zorg aan cliënten met een lichamelijke zorgvraag. De opnames zijn voornamelijk 
kortdurend en de redenen van opname uiteenlopend. Afhankelijk van de zorgindicatie is het doel 
meestal terug te keren naar huis. Bij opname stellen we in goed overleg één of  meerdere doelen. 
We werken multidisciplinair aan de gestelde doelen, om zo optimale zorg en behandeling te bieden.
Ook ter overbrugging naar een passende vorm van zorg en wonen biedt Picasso zorg en waar no-
dig behandeling. Eigen regie van de cliënt vinden we belangrijk en we proberen daarin te
ondersteunen waar mogelijk.

Da Vinci
Da Vinci is een afdeling waar we tijdelijk verblijf  bieden voor een korte periode. Verblijf  op Da Vinci 
is mogelijk op basis van ELV-laag complex (Eerstelijnsverblijf) of  respijtzorg vanuit Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning).
Da Vinci biedt in samenspraak met huisartsen tijdelijk ondersteuning aan cliënten en werkt daarbij 
doelgericht aan het behouden en/of  vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Door de regie 
bij de cliënt te laten en zelfstandigheid te stimuleren kan de cliënt op een verantwoorde manier naar 
huis.
De cliënt verblijft in een één- of  tweepersoonskamer met gedeeld sanitair. 
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Algemene ruimten

De Hazelaar kent een aantal ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn en naar wens te bezoeken.

Restaurant
Plaza is het restaurant van De Hazelaar. U bent met uw familie en gasten van harte welkom voor 
het gebruiken van een maaltijd, een snack en/of  een drankje. Het restaurant is tevens een ideale 
locatie om activiteiten te organiseren zoals verjaardagsfeestjes, jubilea, recepties, congressen, 
evenementen en diners. De medewerkers Welzijn organiseren hier ook activiteiten en op zondag 
vindt hier vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging de viering plaats.
Het restaurant is geopend van 9.00 uur tot 20.30 uur.

’t Atelier
Regelmatig organiseren wij in ’t Atelier (eerste verdieping) activiteiten. Hierbij bent u van harte 
welkom. Voor meer informatie kijk in de Enjoj-app of  de Nieuwsbrief. 

Hazelaartuin 
Geniet in onze eigen tuin van de bloemenpracht en kruidentuin. Deze is voor iedereen toeganke-
lijk en bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. 

Stilteruimte en de islamitische gebedsruimte
Op de eerste verdieping vindt u de stilteruimte waar u altijd binnen kunt lopen. Hier kunt u moge-
lijk even tot rust komen en een lichtje aansteken. 
De islamitische gebedsruimte is ook op de eerste verdieping. 

Kapsalon
Wassen, knippen, föhnen kan allemaal in de kapsalon. Maak een afspraak of  bel tijdens de ope-
ningstijden het telefoonnummer dat achterin dit informatieboekje staat. De kapsalon is nabij het 
restaurant Plaza.

Pedicuresalon
Voor voetbehandelingen kunt u een afspraak maken met de pedicure. Neem contact op via de 
receptie of  bel het telefoonnummer dat achterin dit informatieboekje staat. De pedicuresalon is 
geopend op maandag, dinsdagmiddag en donderdag. U kunt hier ook voetverzorgingsproducten 
en aanverwante artikelen kopen. De pedicuresalon is gelegen bij het restaurant Plaza.

De Salon
De Salon is de schoonheidssalon voor alle cliënten van De Hazelaar en is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 uur.
De juiste datums vindt u op het mededelingenbord van uw afdeling. 
Afspraken kunt u maken door middel van een afsprakenformulier dat verkrijgbaar is bij de
receptie of  tijdens de openingstijden in De Salon. De Salon is gevestigd in de pedicuresalon.  
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Informatie over uw verblijf 

Uw kamer
U verblijft op een eenpersoonskamer (met uitzondering van de afdeling Da Vinci). U deelt per 
twee kamers een badkamer met douche, toilet en wastafel. In uw afsluitbare badkamerkastje kunt 
u persoonlijke spullen opbergen. 
Op uw kamer is een televisie, telefoon en een koelkast beschikbaar waar u tegen betaling gebruik 
van kunt maken. Het is ook mogelijk hier bezoek te ontvangen. 

Huiskamers
Op elke afdeling zijn meerdere huiskamers. U kunt hier in een sfeervolle omgeving samen een 
kopje koffie drinken en de drie hoofdmaaltijden gebruiken. Het is hier aangenaam verpozen met 
aandacht voor uw individuele voorkeur.  

Sleutels en toegang
U en uw eerste contactpersoon krijgen een speciale toegangssleutel (Hewi-sleutel) met het bijbe-
horende sleutelprotocol van de zorgcoördinator. Daarmee kunt u via de diverse toegangsdeuren 
van De Hazelaar naar binnen en uw kamer afsluiten. 
De Hazelaar is een voor iedereen toegankelijk gebouw. Wij raden u aan geen waardevolle spullen 
mee te nemen tijdens uw verblijf  in De Hazelaar. 

Alarmvoorziening 
In De Hazelaar is in alle ruimtes een personenalarm aanwezig. Hebt u hulp nodig? Met één druk 
op de knop ontvangt het aanwezige personeel een melding. 

Inboedel-, brand- en WA-verzekering
Indien u op een gespecialiseerde
afdeling verblijft, kunt een collectieve 
brand- en inboedelverzekering
afsluiten via De Wever.
Betaling gebeurt via een
automatische incasso. Indien u
voor kortdurende zorg in
De Hazelaar verblijft valt
eventuele schade onder
uw eigen brand- en inboedel-
verzekering. 
U moet zelf  een
WA-verzekering
afsluiten. 

Huisdieren
Uw huisdier is van
harte welkom om op
bezoek te komen. 
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Onze dienstverlening

Maaltijden en drankjes
In het restaurant Plaza kunt u koffie of  thee drinken. Of  bezoek de gezamenlijke huiskamer op uw 
afdeling. Voor u is dit gratis, aan uw bezoek vragen we een kleine vergoeding. 
In de middag serveren we in de gezamenlijke huiskamer of  indien gewenst op uw eigen kamer 
een lekkere broodmaaltijd. 
U geniet elke dag van een warme maaltijd naar keuze in de gezamenlijke huiskamer van de afde-
ling of  in ons restaurant Plaza. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren? Dan kunt u met uw familie, vrienden en andere genodigden gebruikmaken 
van het restaurant of  een aparte ruimte, waarbij wij voor u de hapjes, drankjes en andere ver-
snaperingen verzorgen. Voor verdere informatie en prijzen kunt u contact opnemen met de
coördinator Horeca van Plaza.   

Welzijn
De Hazelaar hecht veel waarde aan uw welzijn. Een levendige verblijfsomgeving met clubs,
activiteiten en evenementen dragen daaraan bij.
Het is afgestemd op uw zorg- of  begeleidingsvraag en/of  het geeft u de gelegenheid om, net als 
thuis, anderen te ontmoeten en samen dingen te doen. U vindt er gezelligheid en het biedt u, en 
wellicht ook uw familie en vrienden, de mogelijkheid een aangename tijd door te brengen.
Bij interesse voor deelname aan welzijnsactiviteiten betaalt u een maandelijkse bijdrage. De
actuele hoogte van deze bijdrage vindt u op het formulier ‘Aanvullende diensten voor eigen 

rekening’. De bijdrage besteden we aan activiteiten, middelen en materialen ter bevordering en 
behoud van het welzijnsklimaat binnen De Hazelaar. 

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar bij de activiteiten die wij organiseren. Maar ook als u wat extra 
individuele aandacht nodig hebt, staan onze vrijwilligers voor u klaar. 
We zijn enorm trots op de groep vrijwilligers die zich elke keer inzetten op het gebied van zorg, 
ondersteuning en welzijn.

Schoonmaak
De medewerkers van de huishoudelijke dienst van De Hazelaar zorgen voor het schoonmaken 
van uw kamer, het sanitair en de algemene ruimtes. 

Was
De Hazelaar zorgt voor lakens en slopen, handdoeken en washandjes. 
Voor het wassen en stomen van uw kleding en overige was zijn er diverse mogelijkheden:
• Uw mantelzorger of  een familielid doet de was voor u.
• U gebruikt de wasmachine en droger van De Hazelaar. Muntjes zijn tegen betaling verkrijgbaar  
 in het restaurant.
• U geeft uw was mee aan onze wasserij. De kleding moet gemerkt zijn en maandelijks brengen  
 wij hiervoor waskosten in rekening. 
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Post 
Wilt u uw post in De Hazelaar ontvangen? Dan is uw postadres: 
Dr. Eijgenraamstraat 3 
Afdeling 
5042 SE Tilburg

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. Wij bewaren deze ongeveer één maand. 
Bent u iets verloren? Meld dit bij een medewerker op de afdeling of  bij de receptie.

Uw zorg is onze zorg
 
In De Hazelaar hebben alle cliënten in meer of  mindere mate zorg en/of  behandeling nodig. 
Veelal is deze zorg en behandeling tijdelijk en gaat u daarna naar huis of  een andere voor u pas-
sende woonomgeving. Samen met u, uw familie en het multidisciplinaire team zoeken we naar de 
zorg en behandeling die het beste bij u en uw zorgvraag past. U kunt daarbij denken aan:
• Hulp bij persoonlijke verzorging, zoals wassen, douchen, aankleden, hulp bij toiletgang of  hulp  
 bij eten.
• Verpleegkundige hulp, zoals het geven van injecties, bloeddruk meten, beheer van medicatie  
 en wondverzorging.
• Behandeling die aansluit bij uw specifieke zorgvraag. 
• Deelname aan dagactiviteiten.

Wij gaan ervan uit dat iedereen zo veel mogelijk zelf  wil doen als het om verzorgen gaat. U krijgt 
hulp als dat nodig is. Maar dat wat u nog zelf  kunt, doet u gewoon zelf. Op die manier blijft u zo 
lang mogelijk zelfstandig en de eigen regie voeren. Indien gewenst betrekken wij hierbij uw
familie/naasten. 

Indicatie
Binnen De Hazelaar verblijven cliënten met uiteenlopende indicaties. De indicatie die u hebt is lei-
dend voor de zorg, behandeling of  hulpmiddelen waar u recht op hebt. Het verblijf  is niet afhan-
kelijk van de zwaarte van uw indicatie en is dus voor iedereen hetzelfde.
Hieronder vindt u in het kort een beschrijving van de verschillende indicaties.

ZZP (zorgzwaartepakket) met behandeling
Als u een ZZP-indicatie met behandeling hebt, is de specialist ouderengeneeskunde verantwoor-
delijk voor uw medische zorg. Hij/zij is uw ‘huisarts’ en schakelt waar nodig andere behandelaren 
van De Wever in. Ook de medicatie verzorgen we voor u. De specialist ouderengeneeskunde 
schrijft deze voor en doet dit via de Instellingenapotheek De Reeshof. U krijgt dagelijks de medi-
cijnen aangeboden. Naast de voorgeschreven medicijnen verstrekt De Hazelaar ook de hulpmid-
delen. Sommige individuele hulpmiddelen vallen echter onder uw ziektekostenverzekering. Indien 
dit van toepassing is informeren we u daar tijdig over. 
De hoogte van het ZZP is bepalend voor de inhoud en omvang van de zorg en behandeling die 
u nodig hebt en die wij u kunnen bieden. We bespreken dit samen met u en uw contactpersoon. 
Afspraken hierover leggen we vast in het zorgleefplan of  behandelplan.
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DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
Een DBC is een indicatie voor kortdurende behandeling, observatie of  revalidatie. Als u een DBC 
hebt, is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor uw medische zorg. 
Hij/zij is uw ‘huisarts’ en schakelt waar nodig andere behandelaren van De Wever in. Ook de 
medicatie verzorgen we voor u. De specialist ouderengeneeskunde schrijft deze voor en doet dit 
via de Instellingenapotheek De Reeshof. U krijgt dagelijks de medicijnen aangeboden. Naast de 
voorgeschreven medicijnen verstrekt De Hazelaar ook de hulpmiddelen. Sommige individuele 
hulpmiddelen vallen echter onder uw ziektekostenverzekering. Indien dit van toepassing is infor-
meren we u daar tijdig over. 

De inhoud van de DBC is bepalend voor de zorg en behandeling die wij u kunnen bieden. We 
bespreken dit samen met u en uw contactpersoon. Afspraken hierover leggen we vast in het be-
handelplan.

ELV (eerstelijnsverblijf) en ZZP zonder behandeling
U komt voor kortdurend eerstelijnsverblijf  voor zorg en opvang in aanmerking als u vanwege medi-
sche redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen. Het ELV kent drie vormen van zorg. Hoogcomplexe en 
laagcomplexe zorg en palliatieve zorg. 

ELV-hoogcomplexe zorg en palliatieve zorg
De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw medische zorg en schakelt waar 
nodig andere behandelaren van De Wever in. De specialist ouderengeneeskunde (SOG) schrijft 
ook uw medicijnen voor. Uw zorgverzekeraar betaalt de door de SOG voorgeschreven medicijnen 
en eventuele andere hulpmiddelen. Deze kunnen dus van invloed zijn op uw eigen risico.

De opnamereden van de ELV is bepalend voor de zorg en behandeling 
die wij u kunnen bieden. We bespreken dit samen met u en uw contact-
persoon en leggen de afspraken hierover vast in het behandelplan.

ELV-laagcomplexe zorg en ZZP zonder behandeling
Uw huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. U bent 
zelf, eventueel met uw mantelzorger, verantwoordelijk voor het be-
stellen en beheren van uw medicatie.
De behandelaren die in dienst zijn bij De Wever mogen en kun-
nen u ook eerstelijnsbehandeling bieden. Hierdoor kunnen we 
uw behandeling goed afstemmen met de zorg die u van ons 
krijgt. Afspraken over eerstelijnsbehandeling vanuit De Wever 
nemen we op in uw zorg- of  behandelplan. Wij declareren 
deze eerstelijnsbehandeling bij uw zorgverzekeraar. Deze 
brengt de niet-verzekerde kosten bij u in rekening.
Indien u tijdelijk gebruikmaakt van hulpmiddelen, zoals een 
rolstoel, rollator of  bijvoorbeeld een toiletverhoger kunt u 
deze vaak lenen of  huren via een thuiszorgwinkel. Indien 
u de hulpmiddelen langdurig nodig hebt, dient u dit op 
eigen kosten aan te schaffen als de Wmo deze niet 
vergoedt. De ergotherapeut van De Wever kan u hier-
in adviseren en begeleiden. Het onderhoud van deze 
hulpmiddelen ligt bij u of  uw mantelzorger.
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De inhoud van de voor u geldende ELV- of  ZZP-indicatie is bepalend 
voor de zorg en/of  behandeling die wij u kunnen bieden. We bespre-

ken dit samen met u en uw vertegenwoordiger. Afspraken hierover 
leggen we vast in het zorg- of  behandelplan.

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging valt onder behandeling. De geestelijke verzorger 

begeleidt u en uw naasten bij zingevingvraagstukken. Dit kan zijn door indi-
viduele contacten, liturgie of  groepsgesprekken. Belangrijke gebeurtenissen 

uit uw leven vormen hierbij aanknopingspunten. De geestelijk verzorgers van 
De Hazelaar zijn er voor u en uw naasten, ongeacht uw levensovertuiging. Zij 

kunnen regelmatig bij u langskomen voor een gesprek. 

Zorgdossier
Van u is een dossier aanwezig. In dit dossier rapporteren de medewerkers bijzon-

derheden over uw zorg, behandeling en ondersteuning. Ook bevat het dossier een 
zorgleefplan of  behandelplan, waarin is vastgelegd welke zorg en behandeling we 

verlenen en met welke bijzondere zaken we rekening moeten houden.

Het zorgleefplan of  behandelplan is onderdeel van een groter geheel, het Elektronisch 
Zorgdossier (EZD). Hierin is alle informatie opgenomen die belangrijk is om uw zorg 

goed te kunnen regelen. Desgewenst kunnen we ook uw laatste wilsbeschikking, een 
niet-reanimatieverklaring of  een euthanasieverklaring opnemen in uw zorgdossier. U geeft 

zelf  aan wie er – naast de betrokken zorgverleners – toegang heeft tot uw zorgdossier. 

Familiezorg
We kijken samen met u en uw familie wat u nog zelf  wilt en kunt doen en hoe we dat gaan realise-
ren. We zijn van mening dat zelf  regie houden u gelukkig maakt. We vinden een goede relatie met 
uw familie en vrienden belangrijk en nodigen hen uit zoveel mogelijk te ‘delen in de zorg’. 

Eerste contactpersoon
Als u in De Hazelaar komt wonen, vragen we u om twee contactpersonen te benoemen. Hun func-
tie is niet vrijblijvend. Zij nemen een verplichting op zich die continuïteit vraagt. In De Hazelaar 
heeft uw contactpersoon regelmatig overleg met de arts en/of  de zorgcoördinator en waar nodig 
andere behandelaars of  begeleiders, onder meer over het zorgplan. Uw zorgcoördinator neemt 
bij calamiteiten in eerste instantie contact op met de eerste contactpersoon. Zorg er daarom voor 
dat de gegevens van de contactpersonen actueel en kloppend zijn.
Voor onze cliënten met dementie noemt de wet als vertegenwoordiger de echtgenoot, de wettelij-
ke vertegenwoordiger (mentor, bewindvoerder of  curator) of  een door de betrokkene zelf  aange-
wezen persoon of  naaste (familielid, vriend, relatiepartner).
• Als er door of  voor u een mentor of  curator is aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger, dan  
 betrekken wij deze persoon bij de afspraken rondom uw zorg en behandeling.
• Als er door of  voor u een bewindvoerder is aangesteld, behartigt deze persoon alleen uw   
 financiële belangen.

De Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) zal vanaf  1 januari 2020 de wet Bopz vervangen.
Bij de behandeling van mensen met dementie kan het soms nodig zijn vrijheidsbeperkende maat-
regelen of  in het uiterste geval dwangverpleging toe te passen. Dit gebeurt alleen als er geen 
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alternatieve behandelmethoden mogelijk zijn. Wij betrekken de wettelijk vertegenwoordiger in een 
vroeg stadium bij het zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperking of  indien nodig bij de 
besluitvorming van vrijheidsbeperking. 
De toepassing van vrijheidsbeperking verloopt geheel volgens de wettelijke kaders die zijn vast-
gelegd in de  Wet zorg en dwang.

Uw privacy is belangrijk 

De medewerkers van De Hazelaar en De Wever gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We 
vertellen u hier graag meer over. 

Uw persoonsgegevens bij De Wever 
De Wever gaat op een zorgvuldige manier om met uw gegevens. Hoe we dit moeten doen is per 
wet geregeld. Deze wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wever 
heeft een functionaris gegevensbescherming die toeziet op het zorgvuldig omgaan met per-
soonsgegevens.

Wat betekent dat 
In het kort betekent dit dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te vertellen wat er met uw per-
soonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor 
gebruiken, wie ze gebruikt en met wie we de gegevens delen.
Op het delen van de persoonsgegevens is niet alleen de AVG van toepassing. We hebben in de 
zorg ook te maken met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 
(Wvpz) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo).

Als zorgaanbieder en als werkgever kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. 
Maar we doen het zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk en zo veilig als realistisch is. 
• Zo weinig als mogelijk om de privacy zoveel mogelijk te beschermen.
• Zoveel als noodzakelijk omdat het onmogelijk is een goede zorgaanbieder te zijn zonder per-

soonsgegevens te gebruiken.
• Zo veilig als realistisch omdat beveiligingsmaatregelen de bedrijfsvoering niet te veel mogen 

belemmeren. 
Een overzicht ziet u op pagina 26 en 27.

De WGBO
De Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst regelt de rechtspositie van mensen met 
betrekking tot verrichtingen op het gebied van geneeskunde. Daaronder wordt verstaan het recht 
op informatie, het recht op inzage van het eigen dossier, de toestemmingsvereiste en het recht op 
goede hulpverlening met behoud van eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener. In deze wet 
is plaatsvervangende toestemming door een vertegenwoordiger geregeld wanneer u zelf  niet in 
staat bent goede afwegingen te maken, en wat te doen als de hulpverlener en de vertegenwoor-
diger het niet met elkaar eens zijn. Ook de verplichting om een behandelingsovereenkomst te 
hebben is in deze wet geregeld.
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Cliëntportaal

Via het Cliëntportaal kunt u zelf, online, in uw dossier kijken. Dat betekent niet dat uw dossier op 
internet staat, maar we gebruiken internet als toegang tot de dossiers die we in een veilige online 
omgeving bewaren. U bepaalt zelf  of  u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw dossier in te 
zien. Al uw contactpersonen hebben de mogelijkheid om ook inzage in uw dossier te krijgen. Als 
u gebruik wilt maken van Cliëntportaal dan kunt u op onze website www.dewever.nl een aanmeld-
formulier downloaden en invullen. 

Naam

Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering,
correspondentie en persoonlijke communicatie

Adres
Telefoonnummer
Privé-mailadres
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN) Dit is nodig voor de uitwisseling tussen instanties en organisaties 

die ook betrokken zijn bij de zorg aan een cliënt.

Nummer identiteitsbewijs We registreren type en nummer om te bewijzen dat we de iden-
titeit hebben vastgesteld. We tonen dit op verzoek alleen aan de 
accountant. 

Bankrekeningnummer Dit hebben we nodig voor de automatisch incasso van het be-
drag dat cliënten verschuldigd zijn voor aanvullende diensten.

Gezondheidsgegevens We slaan de gezondheidsgegevens op in het Elektronisch Zorg-
dossier (EZD). Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorg 
en behandeling van een cliënt mogen deze gegevens gebruiken.
Om controle mogelijk te maken zijn deze gegevens ook in te zien 
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, het zorg-
kantoor en de zorgverzekeraar.
Voor ieder ander gebruik hebben we nadrukkelijk toestemming 
nodig van de cliënt.
De cliënt heeft recht op inzage en op een kopie van zijn of  haar 
dossier.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig en waarvoor

Beelden bewakingscamera’s We gebruiken camera’s voor de veiligheid in en om de locaties. 
We bewaren de beelden maximaal 28 dagen en bekijken ze 
alleen bij incidenten.

Video(beelden) voor behan-
deldoeleinden

Soms gebruiken we videobeelden als onderdeel van de zorg of  
behandeling. Hiervoor vragen we dan toestemming.

Video(beelden) als toezicht Alleen als het meerwaarde heeft, zetten we camera’s in om 
toezicht te houden. We vragen dan altijd om toestemming. De 
beelden zijn alleen op het moment zichtbaar, we slaan ze niet op.

Foto’s en videobeelden voor 
pr-doeleinden

Als we foto’s of  film van uw familielid willen gebruiken voor
publicatie vragen we daarvoor altijd toestemming en leggen
precies vast waarvoor we het beeld gebruiken.
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Uw eigen inbreng

We hopen dat u in De Hazelaar een prettig nieuw thuis vindt, een vertrouwde plek waar u zorg 
krijgt waar u zich goed bij voelt. Uw leefwereld is belangrijk voor ons. Net als uw mening. Vindt u 
dat iets beter of  anders kan? Vertel het ons! 

Cliëntenraad
De Hazelaar heeft een Cliëntenraad, bestaande uit cliënten en/of  familieleden van cliënten. De 
raad vertegenwoordigt de cliënten van behandelcentra De Hazelaar en Damast en hospice De 
Sporen. 
De Cliëntenraad mag het management gevraagd en ongevraagd adviseren en behartigt de ge-
meenschappelijke belangen van cliënten. 

Informatie of contact
Cliëntenraad De Hazelaar, Damast, De Sporen, Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE  Tilburg.
E cliëntenraad.hazelaar@dewever.nl
T 013 464 41 00 en vragen naar de secretaresse van de Cliëntenraad.

De Wever heeft ook een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze wordt gevormd door de voorzitters 
van de lokale cliëntenraden. De CCR overlegt met de Raad van Bestuur.

Een klacht? Kom er gerust mee!
We doen binnen De Hazelaar ons uiterste best het u naar de zin te maken. Maar soms lukt dat 
niet of  gaat er iets mis. Dan kan het zijn dat u de behoefte hebt daarover te praten. Met de direct-
betrokkene of  de leidinggevende. Bespreek wat er is misgegaan en wat uw verwachtingen zijn. U 
kunt dan samen overleggen hoe het beter kan. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijk-
heden en klachten. 
Ondanks dat het gesprek gaat over zaken waar u het niet mee eens bent of  die niet goed gelopen 
zijn, verwachten wij dit gesprek vanuit beide zijden op een respectvolle manier te kunnen voeren. 

Het kan zijn dat u er in het directe contact niet samen uitkomt. Of  dat u niet
rechtstreeks kunt, durft of  wilt zeggen wat u van de situatie vindt. U, of  iemand
anders namens u, kan dan de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris. Die buigt zich, als 
onafhankelijk persoon, over uw klacht. Hij of  zij zal naar u luisteren en proberen u verder te hel-
pen. Eventueel door te bemiddelen. In overleg met u spreekt hij of  zij af  wat er gaat gebeuren. 
Om dat goed te regelen beschikt De Wever over een klachtenregeling voor al haar cliënten. De 
volledige tekst van de Klachtenregeling vindt u op onze website www.dewever.nl onder ‘Folders’. 
Vervolgens kiest u voor regelingen en reglementen.
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Contactgegevens

De Hazelaar
Dr. Eijgenraamstraat 3
5042 SE Tilburg
T 013 464 41 00
E hazelaar@dewever.nl

Afdelingen 
Casatoren
• Miro 1  013 464 47 11
• Miro 2  013 464 47 17
• Picasso 1  013 464 47 23
• Picasso 2  013 464 47 29
• Dali 1  013 464 47 35
• Dali 2  013 464 47 41

Palettoren
• Appel 1  013 464 49 42
• Appel 2  013 464 49 48
• Corneille 1 013 464 49 54
• Corneille 2 013 464 49 60
• Mondriaan 1 013 464 49 66
• Mondriaan 2 013 464 49 72

• Rietveld 1 013 464 49 78
• Rietveld 2 013 464 49 81

Begane grond
• Da Vinci 013 464 43 67

Dienstverlening
• Receptie 013 464 41 00
• Kapsalon 013 464 43 55
• Pedicure 013 464 41 31
• Schoonheidssalon  013 464 41 31
• Restaurant/Plaza 013 464 41 23

Verklaring afkortingen 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BHV Bedrijfshulpverlening
Bopz Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
CCR Centrale Cliëntenraad
CVZ College voor Zorgverzekeringen
DBC Diagnose Behandelcombinatie
ELV Eerstelijnsverblijf
EZD Elektronisch Zorgdossier
Hewi Speciale toegangssleutel
m-ZIC Multidisciplinair ZIC
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
WGBO Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wvpz Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens
Wzd Wet zorg en dwang
ZIC Zorginnovatiecentrum
ZZP Zorgzwaartepakket
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