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Welkom in de Wulverhorst 

 

De Wulverhorst is een kleinschalig woon- en zorgcentrum in de gemeente 
Oudewater en bestaat sinds 1971. De Wulverhorst biedt zowel intramurale als 
extramurale zorg; thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Ook voor activiteiten 
en dagbesteding kan men terecht in de Wulverhorst. De keuken van de 
Wulverhorst levert naast maaltijden ook maandelijks aanschuifdiners in de 
regio. Deze diensten zijn niet alleen belangrijk voor het totale dienstenaanbod 
van de Wulverhorst, maar essentieel voor het verlenen van zorg dichtbij en 
binnen de Oudewaterse gemeenschap. 

De Wulverhorst is de enige aanbieder van residentiele zorg binnen de VVT in 
Oudewater en heeft een erkenning voor verblijf met en zonder behandeling en 
daarnaast een WZD- toelating1. De Wulverhorst verleent haar diensten ook 
buiten haar complex; in de wijk en alle woongemeenschappen van de 
gemeente Oudewater. De Wulverhorst is zowel intramuraal als extramuraal in 
het bezit van een Gouden Keurmerk van Perspekt. Daarnaast beschikt de 
Wulverhorst over een keurmerk gecertificeerd door HCN (HACCP). 

Grondslag en doel 

De Wulverhorst maakt deel uit van Stichting Zorg en Welzijn Oudewater. Doel 
van de stichting is, om aan allen en aan alle inwoners van Oudewater en 
omstreken, die dat behoeven, zorg te leveren, op algemene grondslag, met 
respect en waarborging van ieders levensovertuiging, onafhankelijk van ras of 
geslacht. De stichting heeft mede ten doel het (doen) verlenen van 
maatschappelijke ondersteuning in de ruimste zin des woords. De stichting 
heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten 
zijn gericht op het maken van winst. 
 
Handige informatie voor als u gaat verhuizen naar De Wulverhorst 

Verhuist u binnenkort naar De Wulverhorst? Dan komt er veel informatie op u 
en/of uw mantelzorgers af. Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende 
gebeurtenis. Met deze brochure willen wij u op weg helpen om ervoor te 
zorgen dat uw verhuizing zo geruisloos mogelijk verloopt.  

De wet- en regelgeving met betrekking tot wonen in een zorginstelling is 
“ingewikkeld” en aan verandering onderhevig. Aan de inhoud van deze 

 
1 Wet Zorg en Dwang 
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brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De meest actuele 
informatie vindt u daarom terug op onze website. Vanuit de rijksoverheid staat 
veel actuele informatie gebundeld op de website www.regelhulp.nl  Daarnaast 
kunt u altijd contact opnemen met onze relatiebeheerder die ook uw vragen 
kan beantwoorden en/of doorverwijzen. 
 
Waar moet u allemaal aan denken? 

OUDE WONING 

Voordat u verhuist, is het handig om adreswijzigingen door te geven. Denkt u 
bijvoorbeeld aan: 

o Gemeente (ook indien nodig inschrijven) 
o (Zorg)verzekeringen 
o Sociale Verzekeringsbank 
o Bank 
o Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
o Pensioenfonds 
o Nutsbedrijven (TV/radio, internet en elektriciteit-, gas- en 

waterbedrijven) 
o Krant / tijdschriften (abonnementen) 
o Huisarts 
o Tandarts 
o Ziekenhuis / apotheek 
o En natuurlijk vergeet u uw familie en vrienden niet 

Via Post.nl is het mogelijk om gebruik te maken van de doorstuurservice van de 
post die u ontvangt op uw oude adres. Hier zijn wel kosten aan verbonden.  
 
ZORG en WELZIJN 

Verhuizing naar een zorginstelling zoals de Wulverhorst wordt bekostigd vanuit 
de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Iedereen die in Nederland woont of werkt en 
die is verzekerd voor zorg vanuit de WLZ betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt 
de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt 
geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. De rekening van 
deze eigen bijdrage wordt verstuurd door het CAK en is inkomensafhankelijk. 
Op de website van het CAK is een rekenhulp beschikbaar: kijk 
op www.hetcak.nl of bel 0800 – 0087. 

http://www.regelhulp.nl/
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Met een indicatie voor Zorg met Verblijf inclusief Behandeling krijgt u ook de 
medische zorg van ons door de specialist ouderengeneeskunde. Echter, 
wanneer u wenst dat u uw eigen huisarts behoudt, dan is dat ook mogelijk. 
Vraag naar de mogelijkheden bij onze functionaris relatiebeheer en/of de 
coördinerend verpleegkundige. 
 

In de Wulverhorst krijgt u 
de zorg in overleg en 
afstemming met uw 
EVV’er (Eerst 
Verantwoordelijke 
Verzorgende / 
Verpleegkundige). Samen 
met u en/of uw 
familie/mantelzorger 
wordt gekeken naar de 
zorg die bij u past! In de 

Wulverhorst gaan wij uit van Positieve Gezondheid: dat betekent dat wij als 
(zorg)medewerkers uw gezondheid – waar mogelijk – stimuleren, zodat u een 
betere regie krijgt over uw eigen leven.  
 
Verzekeringen 

De Wulverhorst biedt u als bewoner een gratis collectieve 
inboedel/opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering (WA). Dit houdt 
o.a. in: 

o Standaard verzekering met een limiet van maximaal € 2.500 voor wat 
betreft sieraden 

o Bij brand wordt er maximaal € 15.000 uitgekeerd 
o U heeft geen eigen risico 

Meer informatie over bovenstaande verzekeringen kunt u opvragen bij onze 
financiële administratie. 

Voor uw zorgverzekering blijft u zelf verantwoordelijk! Bij een indicatie 
inclusief behandeling is een aanvullende verzekering die u wellicht in de 
thuissituatie nodig had wellicht overbodig. Bij een indicatie zonder behandeling 
blijft een aanvullende verzekering wel aan te raden (afhankelijk van uw 
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situatie). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het 
zorginstituut. Https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg/w/wlz-
kompas.  

 

Uw appartement in de Wulverhorst  

o Inrichting 
Uw appartement is standaard voorzien van een linoleum vloerbedekking 
(met vloerverwarming), een bed, kledingkast en vitrages/gordijnen. 
I.v.m. veiligheid (vallen) en de vloerwarming is het niet toegestaan om 

vloerkleden te plaatsen. Een alternatief is een soort stickerafbeelding 
van een vloerkleed: meer informatie hierover kunt u vragen bij onze 
facilitair medewerker, zie verder in dit informatieboekje. 
 

o Televisie, telefonie en internet 
U sluit zelf een verbinding aan voor televisie, telefonie en indien gewenst 
internet. Meer informatie kunt opvragen bij onze facilitair medewerker. 
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o Schoonmaak 

Uw appartement wordt wekelijks 
schoongemaakt. Dit gebeurt binnen het 
tijdsbestek dat is opgenomen in uw indicatie. U 
kunt met onze medewerker bespreken wat u in 
de beschikbare tijd graag gedaan zou willen 

hebben. Het is ook mogelijk om extra schoonmaaktijd bij te kopen.  
 

o Reparaties en onderhoud 
De Wulverhorst verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan 
het gebouw en de algemene ruimten. U bent zelf verantwoordelijk voor 
het repareren van gebreken in uw eigen appartement en uw eigen 
bezittingen. Het vervangen van bijvoorbeeld een gloeilamp regelt u zelf. 
Neem bij vragen contact op met onze medewerker facilitaire zaken. 
 

o Roken 
In De Wulverhorst geldt een algeheel rookverbod; in uw eigen 
appartement is roken toegestaan, mits er een speciale rookmelder is 
geplaatst. De kosten hiervan zijn voor u, net als de extra schoonmaak- en 
opleverkosten van uw appartement omdat er in is gerookt. Zie ook onze 
algemene voorwaarden. 
 

o Huisdieren 
Uw huisdier is welkom, mits u zelf volledig voor uw huisdier kunt zorgen. 
Uiteraard veroorzaakt uw dier geen overlast en in openbare ruimten 
moeten huisdieren aangelijnd zijn. 
 

o Logés 
Uw bezoek kan in uw appartement overnachten; wel willen wij graag 
weten dát er bezoekers zijn (in geval van calamiteiten). Uiteraard bestaat 
de mogelijkheid dat uw bezoek (tegen betaling) mee-eet in ons 
restaurant. 
 

o Mantelzorg      

De hulp en ondersteuning die de mantelzorgers bieden, kunnen een 
grote bijdrage leven aan het welzijn van de cliënt. In De Wulverhorst kan 
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men ook de taak van mantelzorger op zich nemen. De taken die een 
mantelzorger uitvoert, worden afgestemd met de cliënt en/of 
vertegenwoordiger en de EVV’er. 

Allerlei vormen van deelname aan de zorg door mantelzorgers zijn 
mogelijk. Het mag echter uiteraard niet in strijd zijn met het belang van 
de cliënt of andere cliënten. Mantelzorgers voeren geen verpleegkundige 
handelingen uit. 

 

Mantelzorg kan intensief zijn. Wat betekent het om mantelzorger te zijn 
en wat zijn de problemen waar u tegenaan loopt? De Wulverhorst 
organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor mantelzorgers. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere handvatten geboden 
ten aanzien van omgang met mensen met dementie of andere 

hulpbehoevenden en wordt er informatie gegeven over welke 
ondersteuning er voor de mantelzorger zelf beschikbaar is. In De 
Wulverhorst is een mantelzorg-makelaar werkzaam. 

 
o Bijeenkomst nieuwe bewoners 

Alle nieuwe bewoners van De Wulverhorst en hun familieleden, 
vrienden en/of mantelzorgers worden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere stilgestaan 
bij de mogelijkheden tot inzet van, en ondersteuning voor 
mantelzorgers. 
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o Klachten en complimenten 

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht 
indienen. Wij geven er de voorkeur aan de klacht rechtstreeks te 
bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Een dergelijk 
open gesprek of een welgemeend excuus is de beste manier om onvrede 
weg te nemen. Wij willen graag dat u onvrede over de dienstverlening 
direct of anders zo snel mogelijk met de betreffende medewerker 
bespreekt. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kan de 
coördinerend verpleegkundige of eventueel de Raad van Bestuur 
bemiddelen. 

Hebt u tips of ideeën, dan kunt u dat invullen op de rode en groene kaart 
bij de ingang van De Wulverhorst en deponeren in de brievenbus. 

Mocht u het lastig vinden om uw klacht met de desbetreffende 
medewerkers hierboven te bespreken, kunt u ook een klacht indienen bij  

de klachtenfunctionaris. Deze gaat vertrouwelijk met uw informatie om 
en heeft geheimhoudingsplicht. 

De klachtenfunctionaris van De Wulverhorst is: 

Quasir: expertisecentrum Klachten Zorg en Welzijn 

Voor klachten kunt u contact opnemen met de afdeling 
klachtenbemiddeling via (06) 48445538 of via de mail: 
bemiddeling@quasir.nl en bij 

 

  

mailto:bemiddeling@quasir.nl
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Zorgstem:  
 
https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/dochterstichting-zorgstem/ 

 

 
Anita den Hollander, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, 
stelt zich voor!  

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over 
de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de 
ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk 
vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt.  

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er 
regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In 
zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.  

Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke 
dingen te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor, en ben 
zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij, en ben niet in dienst van De 
Wulverhorst. Samen kijken we op welke manier ik u het beste kan 
ondersteunen.  

Mijn naam is Anita den Hollander, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg 
en dwang bij stichting Zorgstem.  

U kunt mij telefonisch bereiken op 06-40508633 of via de mail 
a.denhollander@zorgstem.nl . 

Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op 
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl  

 
Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg. Op Zorgkaart Nederland delen mensen hun ervaringen 

https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/dochterstichting-zorgstem/
mailto:a.denhollander@zorgstem.nl
http://www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl/
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met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een 
zorg-verlener die het beste past bij uw wensen. Zorgkaart Nederland is 
een website van Patiëntenfederatie Nederland. Zorgkaart Nederland is 
een manier om cliënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. 
Want in de zorg gaat het om u. Zorgkaart Nederland werkt aan openheid 
in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg 
ervaren. 

Voor zorgaanbieders zoals de Wulverhorst is Zorgkaart Nederland een 
kwaliteitsinstrument, waarmee wij inzicht krijgen in wat volgens onze 
cliënten goed gaat en beter kan. Wij stellen het op prijs als u een 
beoordeling achterlaat op de website www.zorgkaartnederland.nl  

o Cliëntenraad 
De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten, 
vertegenwoordigers van cliënten of andere personen met een specifieke 
deskundigheid of aantoonbare affiniteit met de cliënten van de 
Wulverhorst. De Cliëntenraad heeft (verzwaard) adviesrecht en mag 
gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die voor de 
bewoners en cliënten van belang zijn. Het gaat hierbij om zaken als: de 
kwaliteit van de zorg, recreatiemogelijkheden, voeding, veiligheid, een 
fusie of verbouwing, etc. Het bovenstaande is geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad 
overlegt met en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. De 
Cliëntenraad van De Wulverhorst wordt door de cliënten en hun 
vertegenwoordigers benoemd en bestaat uit 8 leden. Via het secretariaat 
kunt u de Cliëntenraad bereiken. 
 

o Sleutels en toegang tot het gebouw 
De Wulverhorst is een open huis, waarbij u gebruik kunt maken van alle 
openbare ruimten. Om 20.00 uur sluiten wij het gebouw. U (of uw 
bezoek) kunt het gebouw nog wel betreden na 20.00 uur door aan te 
bellen. Een extra sleutel voor bijvoorbeeld uw familie is bij te bestellen. U 
betaalt hiervoor een borg. Het bedrag van de borg vindt u in de bijlage 
op pagina 18.    

  

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Uw kamer op kleinschalig wonen (KSW) 

Voor kleinschalig wonen bevinden zich op de begane grond van De 
Wulverhorst vier huizen waar zes bewoners beschermd met elkaar 
wonen in een huiselijke en herkenbare omgeving. Uw dagelijks leven 
gaat door zoals u dat gewend bent. De dagindeling en alle werkzaam-
heden staan zoveel mogelijk in het teken van het dagelijkse leven. Een 
vast team van medewerkers ondersteunt en begeleidt u hierbij, er is 24 
uur per dag iemand aanwezig. Alle appartementen in de Wulverhorst zijn 
voorzien van een alarmsysteem dat 24 uur per dag wordt opgevolgd. 

De huizen hebben elk een eigen voordeur en een eigen terras. Elk huis 
grenst aan een inpandige binnentuin waar u beschut buiten kunnen 
zitten. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. Daarnaast heeft 
elke bewoner een eigen zit-/slaapkamer (24 m2), met aangrenzende 
badkamer. 

De nieuwe Wet zorg en Dwang (Wzd) vervangt de BOPZ2 en regelt vanaf 
1 januari 2020 onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun 
vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de 
ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg 
aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat 
mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, 
mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan 
moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. 

 

Faciliteiten 

o Activiteiten en welzijn 

 
2 Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
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Samenzijn met anderen en 
zinvolle activiteiten ondernemen. 
Dat kan bij De Wulverhorst op 
verschillende manieren. 
Dagbesteding vindt plaats op 
individuele basis of in 
groepsverband. Afhankelijk van 
uw voorkeur kunnen 
verschillende activiteiten worden 

ondernomen. Samen met een van onze medewerkers kiest u de 
daginvulling die bij u past. Mogelijke activiteiten zijn bewegen voor 
ouderen, kook – en bakactiviteiten, muziekactiviteiten etc. 
 

o Auto 
De Wulverhorst beschikt over een auto die o.a. gebruikt kan worden om 
bezoekers van de dagbesteding thuis op te halen en weer weg te 
brengen. Als de auto niet in gebruik is, is er voor iedere cliënt de 
mogelijkheid om deze te reserveren (tegen betaling) via ons secretariaat. 
 

o Dierenpark 
Achter De Wulverhorst bevindt zich een klein dierenpark met kippen, 
geiten en herten. Ook is er een volière. Het dierenpark is vrij 
toegankelijk. 
 

o Kabelkrant 
In de hal hangt een digitaal publicatiescherm. Hierop worden activiteiten 
aangekondigd en mededelingen gedaan. Ook zijn op dit scherm foto’s te 
zien van recente activiteiten.  
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o Kapper 

In onze kapsalon kunt zich op afspraak 
laten knippen. De kapsalon is op dinsdag en 
vrijdag geopend. De kosten voor uw 
verzorging komen voor uw eigen rekening. 
 
 
 

o Kerkdiensten 
Op vrijdagavond vindt er een 
gezamenlijke (Protestantse, 
Hervormde en Katholieke) 
kerkdienst plaats. Via ons interne 
netwerk, zou u de kerkdienst ook 
kunnen volgen via de televisie. 
 

o Maaltijden 
Uw 

familie/vrienden kunnen ook gebruik maken van de maaltijden in de 
Tuinzaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van 
onze gastvrouwen/gast- heren. 
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o Pedicure 
In De Wulverhorst komen verschillende pedicures. Dit zijn zelfstandigen: 
indien gewenst kan u zelf een afspraak maken met de pedicure. Namen 
en telefoonnummers kunt via één van de zorgmedewerkers vragen. U 
kunt natuurlijk ook – indien u die heeft – uw “eigen” pedicure vragen om 
te komen. 
 

o Post 
Post die u wilt verzenden, kunt u in de brievenbus in de hal deponeren. 
Deze wordt iedere dag geleegd. De post die naar bewoners wordt 
toegezonden, bezorgen wij op uw appartement. 
 

o Tuinzaal: recreatie, catering en zaalverhuur 
Het activiteitenaanbod vindt u in de liften, op de kabelkrant en deze 
wordt ook maandelijks bezorgd. Wilt u gebruik maken van de Tuinzaal of 
het Trefpunt om bijvoorbeeld uw verjaardag te vieren? Dat kan! Neemt u 
daarvoor contact op met de medewerkers van de keuken of de 
gastvrouw/ heer in de Tuinzaal. Zij vertellen u graag meer over wat De 
Wulverhorst op dit gebied te bieden heeft.  
 

o Vloerkleden 
De Wulverhorst biedt bewoners de mogelijkheid om een vloerkleed aan 
te schaffen, dit is in de vorm van een vloersticker, zie bijgaand de 
mogelijkheden hiervoor. 

Optie 1: 
Afmeting: 130 x 240 cm  
A-kwaliteit vloersticker met anti slip  
Prijs: € 450,00 netto, exclusief BTW, inclusief montage (prijspeil 2020)*  
  
Optie 2: 
Afmeting: 170 x 240 cm (2 delen i.v.m afmeting) 
A-kwaliteit vloersticker met anti slip  
Prijs: € 490,00 netto, exclusief BTW, inclusief montage (prijspeil 2020)* 
* Voor de actuele prijzen verzoeken wij u contact op te nemen met facilitair@wulverhorst.nl 

 
Mocht u interesse hebben dan kunt u een mailtje sturen naar 
facilitair@wulverhorst.nl 
Zie hieronder een voorbeeld voor een vloerkleed. 

mailto:facilitair@wulverhorst.nl
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o Winkel 
Het winkeltje van De Wulverhorst bevindt zich in de hal. U vindt er 
huishoudelijke artikelen zoals koffie, thee, afwasmiddel, snoep en 
koekjes etc. De winkel is voor iedereen toegankelijk. Is een artikel dat u 
wenst niet voorradig, dan kan dit voor u besteld worden. De 
openingstijden zijn:  
      Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur 

Zaterdag en zondag: 14.00 – 16.00 uur 
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o Was- en strijkservice 
Alle cliënten van de Wulverhorst kunnen gebruik maken van een was-en 
strijkservice. Voor alle bewoners van De Wulverhorst is het mogelijk de 
bovenkleding door De Wulverhorst te laten wassen. Om zoekraken van 
uw kleding te voorkomen, is het noodzakelijk om uw kleding te laten 
merken. Aan het wassen van bovenkleding en het merken van kleding 
zijn kosten verbonden. De kosten voor de was service vindt u in de 
bijlage op pagina 18. 
Het wassen van de onderkleding, handdoeken en bedlinnen is voor elke 
cliënt bij de zorg inbegrepen. 

 
o Hulpmiddelen 

M.i.v. 1 januari 2020 is de regelgeving voor wat betreft de levering van 
hulpmiddelen (rolstoel, tillift, rollator etc.) gewijzigd. Vanaf die datum 
zijn wij als zorginstelling verantwoordelijk voor de levering van algemene 
hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld uw hoog-laagbed. Heeft u nu een 
rolstoel die geleverd is via de gemeente (WMO), dan beoordeelt onze 
ergotherapeut/fysiotherapeut of deze nog voldoet. Eventueel zal deze 
dan worden “over-genomen” en gefinancierd worden vanuit het 
Zorgkantoor of Wlz. Meer info vind u terug op www.regelhulp.nl of 
www.hulpmiddelenwijzer.nl  

 

o Advanced Care Planning en Overlijden 
Wij hopen natuurlijk dat u heel lang van uw verblijf in De Wulverhorst 
kunt genieten! Het leven is niet oneindig en daarom is het toch goed om 
samen met uw familie na te denken over wat wij zouden kunnen 
betekenen als u bijvoorbeeld ernstig ziek wordt. Een misverstand over 
advanced care planning is dat het uitsluitend draait om de vraag of 
iemand wel of niet gereanimeerd wil worden. Deze vraag is slechts een 
onderdeel van de gesprekken over behandelvoorkeuren die plaats 
vinden in het kader van advance care planning. Advanced care planning 
is een proces. Een belangrijk deel van dit proces zit in de informele 
gesprekken waarin de zorgverleners achterhalen wat belangrijk is voor 
iemand, welke zorgen er bestaan en voor welke opgaven de cliënt kan 
komen te staan. Als zorgverleners is het van belang tijdig te signaleren 
indien er een toename van kwetsbaarheid ontstaat en dit met elkaar te 
delen in het multidisciplinaire team. Na analyse van de oorzaak van de 
verandering in gezondheid kan een inschatting gemaakt worden van de 
ontwikkeling van de zorgvraag. Vanuit dit uitgangspunt gaan arts en 

http://www.regelhulp.nl/
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
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verzorging samen het gesprek aan over het ziektebeeld en wat de cliënt 
met de mogelijke beperkingen die optreden nog wil en welke keuzes 
daar bij zijn op gebied van welzijn, zorg en behandeling. 

Bij advanced care planning gaat het erom cliënten en 
vertegenwoordigers te ondersteunen door in meerdere gesprekken vast 
te stellen welke opvattingen er leven bij de cliënt en wat zinvolle en 
haalbare doelstellingen zijn voor de zorg en behandeling. Arts en 
verzorging gaan dit gesprek aan vanuit de gedachte ‘waar gaat deze 
persoon tegenaan lopen’, zij bespreken dit multidisciplinair en passen 
het zorgleefplan daarop aan. 

Met betrekking tot uw appartement: uw nabestaanden hebben na uw 
overlijden maximaal 7 dagen om uw appartement op te leveren. Meer 
informatie daarover kunt u verkrijgen bij de coördinerend 
verpleegkundige en/of medewerker relatiebeheer. 

Om te onthouden 
 
www.hetcak.nl 
www.ciz.nl 
www.zorgkaartnederland 
www.regelhulp.nl 
 
Via ons secretariaat (0348 – 562214) kunt u contact opnemen met 
verschillende medewerkers zoals: onze coördinerend verpleegkundigen, de 

mantelzorgmakelaar, ouderen-
adviseur, manager facilitair en de 
administratie. 
 
De Wulverhorst 
Prins Bernhardstraat 2 
3421 JD  Oudewater 
 
(0348) 562214 
 
secretariaat@wulverhorst.nl 
www.wulverhorst.nl 
 

 

http://www.hetcak.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.zorgkaartnederland/
http://www.regelhulp.nl/
mailto:secretariaat@wulverhorst.nl
http://www.wulverhorst.nl/
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WOON-EN ZORGCENTRUM DE WULVERHORST Tarievenlijst 2022  
 

Horeca  

Aanschuifdiner in de Wulverhorst per stuk € 11,60  

Advocaat per glas € 1,80  

Appelsap/jus d’orange per glas € 1,80  

Belegd Broodje per stuk € 2,40  

Bier per flesje € 1,80  

Broodmaaltijd in de tuinzaal per stuk € 3,80  

Cake per plak € 1,00  

Frisdrank per glas € 1,25  

Gebak per stuk € 2,40  

Gedestilleerd drankje per glas € 1,80  

Hapjes luxe ( koud ); portie (8 stuks) per portie € 7,20  

Hapjes, kaas-worst (1 portie is 8 stuks) per portie € 2,95  

Hapjes, warm (1 portie is 8 stuks) per portie € 5,65  

Koffie per kan € 17,50  

Koffie per kopje per kop € 1,25  

Krentenbol per stuk € 1,25  

Nootjes (1 portie is voor 4 personen) per portie € 2,25  

Petit Fours per stuk € 1,55  

Soep per kop € 2,30  

Thee per kan € 14,00  

Thee per kopje Per kopje € 1,00  
Warme 3 gangen maaltijd in de tuinzaal (muv aanschuifdiner) per stuk € 9,70  

Wijn/Rose per fles  € 10,55  

Wijn/Rose per glas € 1,80  

Overige dienstverlening   
 

Arbeidsloon (inhuur bedienend personeel) per uur € 32,50  

Arbeidsloon (inhuur huishoudelijk personeel) Per uur € 30,00  
Borg extra huissleutel bij verblijf in de Wulverhorst per sleutel € 30,00  

Facilitaire kosten na huur ruimte in de Wulverhorst per keer € 29,00  

Huur tuinzaal per dag € 165.00  

Huur tuinzaal per halve dag € 82,50  

Huur tuinzaal ten behoeve van condoleance per keer € 193,50  

Kledingmerken per stuk € 0,56  

Maaltijd bezorging tafeltje dekje per dag € 0,32  

Maaltijd via tafeltje dekje (3 gangen) per maaltijd € 9,70  

No-Show tarief* per keer € 51,25  

Wassen bovenkleding bij verblijf in de Wulverhorst per maand € 38,35  

    
*no-show wordt in rekening gebracht wanneer de cliënt het zorgmoment te laat heeft afgezegd  

 


	Anita den Hollander, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, stelt zich voor!
	Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de zorg die u ont...
	Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.
	Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor, en ben zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij, en ben niet in dienst van De Wulverhorst. Samen kijken we op welk...
	Mijn naam is Anita den Hollander, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem.
	U kunt mij telefonisch bereiken op 06-40508633 of via de mail a.denhollander@zorgstem.nl .
	Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

