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Geachte heer, mevrouw

Wij zijn blij dat u gekozen heeft voor een verblijf binnen Vitalis 
Wissehaege. Wij hopen dat u zich snel thuis gaat voelen. Onze 
medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best om u alle service 
te bieden binnen de mogelijkheden die er zijn.

In Wissehaege wordt hard gewerkt om zorg en dienstverlening zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van cliënten 
en bezoekers. Wissehaege kenmerkt zich door een moderne kijk op 
langdurige zorg. Leuk wonen, midden in het groen van de Genneper 
Parken met mooie wandelvoorzieningen dichtbij en op korte afstand 
van uitvalswegen naar de grote steden. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie of 
informatie missen, dan kunt u zich wenden tot de coördinator of één 
van zijn of haar collega’s. Zij helpen u dan graag verder.
 

 
Petra van ‘t Klooster
directeur Intensieve Zorg
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A
Aandachtsvelders
Elke afdeling binnen Wissehaege kent aandachtsvelders op het gebied van medicatie, decubitus 
wondverzorging en vaak ook een aandachtsvelder ‘onbegrepen gedrag’.

Activiteitenaanbod, Kunst en Cultuur
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waaraan cliënten en hun naasten kunnen 
deelnemen. Te denken valt aan bloemschikken, schilderen, mandala tekenen. 

Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd in het teken van een bepaald jaargetijde/
feestdag. De afdeling Kunst en Cultuur zorgt ieder jaar voor een inspirerend en veelzijdig aanbod 
van activiteiten zoals theater, film, muziek en lezingen. Activiteiten worden zowel individueel als 
groepsgewijs aangeboden.

U vindt het aanbod van de Vitalis locaties ook op Vitalis.samenuitagenda.nl 
   www.vitalisgroep.nl

Adres
Vitalis Wissehaege, Herman Gorterlaan 4, 5644 SX Eindhoven, T: 040 - 293 33 33
www.vitalisgroep.nl

Afval en milieu
Om het milieu te ontlasten wordt binnen de locatie het afval gescheiden verzameld (glas, papier, 
incontinentiemateriaal en restafval). Het afval wordt door de huismeesters opgehaald. 

Alarmering
Iedere woning is voorzien van een alarm inclusief een halszender. Wanneer er sprake is van een 
noodgeval drukt u op de rode knop van het toestel of u gebruikt de rode knop van de halszender. 
Bij de PG-afdelingen is geen halszender, maar alleen een knop in de huiskamer plus een vaste of 
losse sensor.

Airconditioning
Het gebouw is voorzien van topkoeling. Verder is in alle appartementen zonwering aanwezig die 
automatisch naar beneden gaat. 

Apotheek
De medicatie voor de cliënten met een ZZP indicatie (ZorgZwaarte Pakket) wordt verstrekt vanuit 
het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven. 
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B
Bezoek
Wissehaege hanteert geen bezoektijden. Wel verzoeken wij u vriendelijk in de avonduren rekening 
te houden met andere cliënten en u na 21.00 uur te melden bij de verpleging. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Iedere organisatie is verplicht tot het voeren van een beleid gericht op bedrijfshulp verlening. Er is 
altijd een BHV-geschoolde medewerker aanwezig. 

Bewonersvertrouwenspersoon
Wilt u een gesprek met de bewonersvertrouwenspersoon kunt u een afspraak maken bij de 
receptie. 

Bibliotheek
Op de begane grond is de bibliotheek. Er worden regelmatig literaire avonden georganiseerd. 
Tevens is hier het internetcafé ondergebracht. Deze computers staan ter beschikking van de 
bewoners.

Brandpreventie en noodgevallen
Het is wenselijk dat u op de hoogte bent van de wegen waarlangs u uw woning/het complex kunt 
verlaten. In het complex hangt op elke etage een overzicht met de vluchtwegen. Volgt u altijd de 
instructies van de aanwezige BHV-ers op. Preventie is een zaak voor iedereen.

C
Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (WLz)
Iedereen die recht heeft op zorg vanuit de WLz, kan hulp krijgen van een cliënt-ondersteuner. Een 
cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee en kijkt bijvoorbeeld samen met u naar de inhoud 
van uw zorgplan. Clientondersteuning is gratis. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij o.a. CZ 
Zorgkantoor en Zorgbelang.

Cliëntenraad
De clientenraad Parc Gennep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse 
cliëntengroepen. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van de locatie  
Wissehaege en de cliënten die zorg ontvangen en woonachtig zijn in de omliggende  
wijkzorg locaties.

Communicatie
Er is een gratis wifi netwerk beschikbaar voor alle cliënten. In de appartementen is aansluiting  
voor internet, tv, radio en telefoon. Abonnementskosten en gesprekskosten worden  
apart berekend. In de appartementen van de kleinschalige wooneenheden voor demente ouderen 
is geen aansluiting voor internet en/of telefoon.
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E
Elektronisch cliënten dossier (ECD)
De verpleegkundigen, artsen en overige betrokken professionals houden uw gegevens bij in het 
elektronisch cliënten dossier. Dit is de basis voor de dagelijkse zorg en behandeling.

F
Folders
Er is divers informatiemateriaal beschikbaar. Folders zijn beschikbaar in de omgeving van de 
receptie en bij de ingang naar de kleinschalige wooneenheden voor demente ouderen.
De meest recente informatie is terug te vinden op internet (www.vitalisgroep.nl)

G
Gedragscode elektrische rolstoelen of scootmobielen
Indien u gebruik maakt van een scootmobiel of rollator en u ‘parkeert’ deze even, dan mag de 
doorgang niet geblokkeerd worden, een belemmering voor anderen opleveren of de veiligheid van 
anderen in gevaar brengen. 

Geestelijke verzorging
Binnen Vitalis Wissehaege kunt u een beroep doen op geestelijke verzorging. Indien u behoefte 
heeft aan een gesprek met een geestelijk verzorger, dan zijn zij bereikbaar via de receptie of bij 
afwezigheid van de receptioniste via een zorgmedewerker.
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H
Herdenkingsbijeenkomst
Elk half jaar is er een bijeenkomst om de overleden cliënten te herdenken. De receptiemedewerkers 
kunnen u hier verder over informeren.

Horeca
Wissehaege beschikt over een Grand Café, catering en terras waar u allerlei  
versnaperingen kunt bestellen. U kunt ook een diner via ons bestellen of uw feest door ons  
laten verzorgen . De medewerkers horeca kunnen u er alles over vertellen en waar nodig  
een offerte voor u uitbrengen. 

Hospice
Comfort, geborgenheid en aandacht in de laatste fase van het leven. In Wissehaege 
zijn een zestal appartementen voor mensen met een levensverwachting van enkele 
maanden. De appartementen bieden veel privacy, uw naaste(n) kunnen altijd dichtbij zijn.  
Meer informatie via het Klantencentrum van Vitalis (040-220 22 02)

Huisdieren
Kleine huisdieren zijn welkom mits:
- zij geen overlast veroorzaken.
- zij aangelijnd zijn.

Hygiëne
Appartementen en algemene ruimtes worden volgens schema schoongemaakt. In Wissehaege 
wordt gewerkt volgens de wettelijk vastgestelde HACCP –regels.

 
I
‘Indicatie van Zorg’, wat is dat?
Vitalis levert verzorgings- en verpleeghuiszorg (intramurale zorg) én thuiszorg (extramurale 
zorg). Voor de levering van deze zorg is een inschaling ofwel een ‘indicatie’ nodig van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie wordt de hoeveelheid zorg, waarop de cliënt 
recht heeft, vastgesteld. In de verzorgings- en verpleeghuiszorg heeft dat een ZZP, ofwel een 
ZorgZwaartePakket. 

Heeft u een coördinator bij Vitalis dan kan deze u helpen bij de indicatie aanvraag. Heeft u deze 
niet, dan kunt u via het Klantencentrum uw aanvraag laten verzorgen. Tel. 040-220 22 02. 
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K
Kapsalon
De dames- en herenkapsalon treft u aan op de begane grond. Openingstijden van dinsdag tot en 
met zaterdag.

Klachten
Wij doen ons best om u tot tevredenheid te laten wonen of gebruik te laten maken van onze  
zorg en dienstverlening. Toch kan het soms voorkomen dat niet alles zo verloopt als u  
verwacht had of zoals het misschien is afgesproken. Klachten worden bij voorkeur zo  
dichtbij, eenvoudig en snel mogelijk behandeld. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid 
opgelost dan kent Vitalis een externe klachtencommissie waar u uw klacht kunt neerleggen.  
Verdere informatie hierover vindt u op de internet site van Vitalis of in de klachtenfolder in de 
folderrekken. 
 
Kledingwinkel en cadeaushop
Op de begane grond vindt u een winkel met dames- en herenkleding en een cadeaushop. De 
winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Keurmerk kwaliteit
Alle locaties van Vitalis hebben het gouden PREZO keurmerk. Dit betekent dat bij Vitalis de kwaliteit 
van zorg hoog in het vaandel staat en er continue verbeteringen worden doorgevoerd. 

L
Lift
Bij storing van de lift volgt u de instructies zoals in de lift aangegeven. 
Het telefoonnummer van het onderhoudsbedrijf staat boven de lift op de begane grond.

M
Maaltijden 
Cliënten krijgen drie maal daags een maaltijd. Wilt u zelf iets klaarmaken of meebrengen, doe dat 
altijd in overleg met de zorgmedewerker. 

Voor familie en andere relaties kan tegen betaling een maaltijd worden verzorgd. 

Manicure
Een afspraak met een manicure kan gemaakt worden via de receptie. 

Mantelzorg ondersteuning
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende oudere. Vitalis biedt mantelzorgers de mogelijkheid om gedurende een korte 
periode de zorg over te nemen, bv. tijdens een vakantie. 
Het Vitalis Klantencentrum vertelt u meer over de mogelijkheden. De medewerkers zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar op 040- 220 22 02.
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Mondzorg
In het verpleeghuis is mondzorg een vast onderdeel van de basiszorg. De zorgmedewerker 
ondersteunt de cliënten in het uitvoeren van de mondzorg. Binnen Vitalis is voor de 
verpleeghuiscliënten de tandartsenzorg geregeld via NoviaCura. De tandarts en de mobiele 
tandartspraktijkruimte komen volgens een vooraf opgestelde planning naar Wissehaege.

N
Nieuwskrant
Tenminste vier keer per jaar ontvangt u geheel gratis de nieuwskrant ‘de Courant’. In deze krant 
vindt u informatie en nieuws over de verpleeghuis locaties en nieuws vanuit de centrale Vitalis-
organisatie

O
Openbaar vervoer
Vanaf het station in Eindhoven rijdt lijn 317 – richting Veldhoven MMC via Aalst-Waalre Uitstappen 
en opstappen kan bij bushalte Kortonjo aan de Aalsterweg.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de Taxbus waarbij meerdere personen tegelijkertijd 
reizen. Valys voor de langere afstanden en de Witte Raaf die alleen op werkdagen rijdt binnen de 
stadsgrenzen van Eindhoven. 

Overlast
Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar aanspreken als zij overlast ervaren van bezoekers, 
medewerkers of vrijwilligers. In geval van structurele overlast is het de managers intensieve zorg 
voorbehouden om personen de toegang tot Wissehaege te weigeren.

 
P
Parkeren
Parkeren voor de deur bij Vitalis Wissehaege is beperkt mogelijk. Parkeert u altijd binnen de 
parkeervakken. Het parkeerterrein is openbaar terrein en wordt gecontroleerd door de Stadswacht 
van Eindhoven. Het is toegestaan te parkeren op het terrein van Vitalis Kortonjo en rondom de 
locatie van Vitalis Residentie Gennep. Parkeren is gratis.

Pedicure
Via de receptie kan een afspraak met de pedicure worden gemaakt. Indien u een pedicure om 
medische redenen nodig heeft, kunt u in overleg met de arts via de zorgmedewerkers een 
afspraak maken. Behandelingen door de pedicure worden alleen vergoed wanneer er sprake is 
van  een medische indicatie. Er dient dan een verwijzing van een arts aanwezig te zijn. Alle overige 
behandelingen zijn voor rekening van de bewoner.

Post
De post wordt direct in uw appartement of in de brievenbus van uw appartement bezorgd. 
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R
Receptie
De receptie van Wissehaege is op weekdagen tussen 07.30 - 19.30 uur geopend en in het weekend 
van 10.00 - 18.00 uur.

Revalidatiecentrum
In circa 30 appartementen op de 5de etage wordt kortdurende revalidatie voor ouderen aangeboden. 

Rekening Courant
U kunt gebruik maken van de rekening courant. Dit is een persoonlijke rekening waarop maandelijks, 
middels een automatische incasso, een vast bedrag wordt gestort. Deze persoonlijke rekening komt 
van pas als u gebruik maakt van diensten in het verpleeghuis zoals kapper, pedicure, grand café of 
deelname aan uitstapjes of andere activiteiten. Bij de receptie kunt u een aanvraagformulier ophalen 
met verdere gegevens.

Roken
Wissehaege is een openbaar gebouw en volgens de Tabakswet dus een rookvrij gebouw. Roken is 
uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen op de verpleegafdeling of in uw eigen 
appartement. Roken op die plaatsen is alleen toegestaan voor cliënten. 

 
S
Schade
De directie is niet aansprakelijk voor geleden schade, tenzij er sprake is van grove schuld of 
nalatigheid van een medewerker of vrijwilliger. Bij schade die een bewoner heeft opgelopen aan 
persoonlijke eigendommen, dient een schadeformulier ingevuld te worden. 

Schoonmaak 
De appartementen op de verpleegafdeling worden 5x per week schoongemaakt. 1x per week een 
grote schoonmaakbeurt en 4 dagen een controle ronde voor sanitair en de vloer.

Sleutelbeleid
Uitgifte, bevoegdheden, gebruik en inname van sleutels, staan beschreven in een sleutelprotocol. 
Wissehaege beschikt over een gecertificeerd sleutelsysteem.

Specialist Ouderengeneeskunde
24 uur per dag, 7 dagen per week is een specialist ouderengeneeskunde óf aanwezig in Wissehaege 
of bereikbaar.
 
Stiltecentrum
Onder de trap in het Atrium van Wissehaege vindt u het stiltecentrum. Hier kunnen cliënten en 
familie gebruik van maken om even tot rust te komen. 

Storingen
Tijdens kantooruren zijn medewerkers technisch onderhoud aanwezig. Buiten kantooruren is een 
storingsdienst actief.
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T
Taxi
De receptie medewerker reserveert op uw verzoek een taxi. 

V
Verpleegkundig Team
24 uur per dag, 7 dagen per week is er een verpleegkundig team oproepbaar voor het verrichten van 
complexe zorgtaken.

Verzekeringen
Verpleeghuisbewoners met een WLz-indicatie (Wet Langdurige zorg):
Voor deze bewoners geldt dat de Vitalis WoonZorg Groep bij de start van het in zorg nemen een  
WA -verzekering en een inboedelverzekering afsluit. Deze bewoners zijn via de Vitalis WoonZorg 
Groep verzekerd.
 
De WA-verzekering is een secundaire verzekering. Als er een eigen WA-verzekering aanwezig  
is dient de bewoner de schade eerst op de eigen verzekering te verhalen.
Voor een verpleeghuisbewoner is de inboedel verzekerd tot een bedrag van € 5000,--

Vitalis Behandel Groep
Vitalis Behandel Groep biedt verschillende soorten van zorg. Een team van medici en paramedici is 
verantwoordelijk voor een professionele ondersteuning. 

Vrijwilligers en mantelzorgers
Binnen onze locatie zijn veel vrijwilligers actief. Zij werken onder andere op de afdeling waar u 
verblijft en bieden zij ondersteuning aan de geestelijk verzorger bij vieringen en ondersteunen zij bij 
activiteiten.

Wij zijn ook altijd erg blij wanneer u een mantelzorger of familielid heeft die ons wil ondersteunen 
bij activiteiten. Wenst uw mantelzorger of familielid meer informatie over de mogelijkheden of is 
hiervoor interesse? De coördinator vrijwilligerswerk (Ad Lazonder) is graag bereid informatie te 
geven.
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Herman Gorterlaan 4
5644 SX Eindhoven
Telefoon 040 - 293 33 33
www.vitalisgroep.nl

W
Was
Vitalis heeft een contract met Synergie Health. Zij kunnen ervoor zorgen dat persoonsgebonden was 
tegen een marktconform tarief wordt gewassen. De kleding wordt voorzien van een chip. Maandelijks 
ontvangt u een factuur. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst ook anderen uw was laten doen.

Website
Wissehaege is te vinden op de website www.vitalisgroep.nl onder Intensieve zorg.

WLz (Wet Landurige zorg) en CAK (Centraal Administratie Kantoor)
Voor zorg thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de 
Wet Langdurige Zorg (WLz). De WLz dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de WLz.

Wilt u weten waar wij als instelling voor zorgen en wat u zelf moet betalen? 
Lees dan het Zorgkompas. Deze kunt u vinden op internet. 
www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas


