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Geachte heer, mevrouw

Wij zijn blij dat u gekozen heeft voor een verblijf binnen Vitalis
Brunswijck. 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 Brunswijck wordt revalidatie aangeboden naast langdurige 
intensieve zorg. Er wordt hard gewerkt om zorg en dienstverlening 
zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van 
cliënten en bezoekers. 

Brunswijck kenmerkt zich door een open architectuur. De Passage 
dwars door het gebouw geeft verbinding met de wijk en de 
achterliggende seniorenwoningen. Het sfeervolle Plein vormt het 
hart van het gebouw waar bewoners en bezoekers samen komen voor 
de evenementen of een kop koffie of borrel aan de bar. Vanuit het 
Plein is er een rechtstreekse verbinding met een ruime en gezellige 
binnentuin. 

Leuk wonen, nabij het centrum en winkelcentrum Woensel, dichtbij 
busverbindingen en uitvalswegen naar de autobanen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie of 
informatie missen, dan kunt u zich wenden tot een van onze 
medewerkers. Zij helpen u dan graag verder.
 

 
Petra van ‘t Klooster
directeur Intensieve Zorg
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A
Aandachtsvelders
Elke afdeling 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. Ook worden er regelmatig thema-activiteiten georganiseerd. In het Atelier ontmoeten 
cliënten elkaar om gezamenlijk creatief bezig te zijn met handwerken, tekenen of schilderen. De 
afdeling Kunst en Cultuur zorgt ieder jaar voor een inspirerend en veelzijdig aanbod van activiteiten 
zoals theater, film, muziek en lezingen. Er wordt permanent geëxposeerd op de begane grond in de 
Passage met werk van verschillende kunstenaars uit de regio Eindhoven. Activiteiten worden zowel 
individueel als groepsgewijs aangeboden en per trimester gebundeld in het programmaboekje 
van Brunswijck.

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

   www.vitalisgroep.nl

Adres
Vitalis Brunswijck, Generaal Bradleylaan 1, 5623 KM Eindhoven, T: 040 - 215 17 00
www.vitalisgroep.nl 

Airco
De appartementen zijn voorzien van een airco. Deze airco kunt u in- en uitschakelen. Om 23.00 uur 
gaat de airco automatisch uit. 

Alarmering
Iedere woning is voorzien van een multisensor. Wanneer er sprake is van een noodgeval drukt u 
op de blauwe knop van de halszender. Het alarm komt terecht bij een verzorgende die contact met 
u opneemt.

Apotheek
De medicatie voor de cliënten van de verpleegafdelingen en voor de bewoners van de revalidatie 
afdeling wordt verstrekt vanuit het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven. De Specialist Ouderen-
geneeskunde schrijft de medicatie voor en overlegt met de cliënt en de familie als er medicatie 
wijzigingen zijn.

Atelier
Het Atelier bevindt zich op de begane grond in de Passage. In het Atelier worden de creatieve 
activiteiten georganiseerd. In de vitrinekasten worden de handgemaakte producten verkocht. 
Informatie kunt u opvragen bij de receptie.
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B
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Iedere organisatie is verplicht tot het voeren van een beleid gericht op bedrijfshulp verlening. Er is 
altijd een BHV geschoolde medewerker aanwezig. 

Beweegtuin
In de prachtige binnentuin staan toestellen opgesteld waar u oefeningen kunt doen die ten goede 
komen aan uw revalidatie en uw gesteldheid. De tuin is te bereiken via de begane grond vanuit het 
Plein en via de Passage.

Bewonersvertrouwenspersoon
De receptioniste kan een afspraak voor u maken bij de bewonersvertrouwenspersoon.

Bezoek
Brunswijck hanteert geen bezoektijden. Wij verzoeken u vriendelijk in de ochtend tot 11.00 uur 
rekening te houden met de zorgmomenten en ’s avonds na 21.00 uur u eerst te melden bij de 
zorgmedewerkers.

Brandmelding
Sla bij brand een brandmelder in en bel toestel 4444. Indien u een telefoonaansluiting heeft van 
een andere aanbieder dan die van Brunswijck, bel dan bij brand 21 51 700.
Bij een brandmelding gebruikt u nooit een lift.

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 een overzicht met de vluchtwegen. Bij een calamiteit volgt u de 
instructies van de bedrijfshulpverleners (BHV-er). De BHV-er is herkenbaar aan badge of BHV-
jasje. Preventie is een zaak van iedereen. In geval van calamiteiten volgt u de instructies van de 
bedrijfshulpverleners

Brievenbus
Er is een TNT brievenbus bij de slagboom aan de voorzijde van het gebouw.

C
Casemanagers
De casemanagers in Brunswijck ondersteunen en begeleiden bij opname maar ook bij overplaatsing 
en ontslag wanneer aanvullende zorgvoorzieningen nodig zijn.

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.
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Cliëntenraad
De cliëntenraad van Brunswijck is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse cliënten-
groepen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in Brunswijck en Vaandelhof die 
zorg ontvangen. U vindt op de begane grond en op de afdelingen een bord met daarop de namen 
en foto’s van de leden van de cliëntenraad.

Communicatie / Internet 
Er is een gratis wifi netwerk beschikbaar voor alle cliënten. Hiervoor hebt u geen wachtwoord 
nodig: Vitalis.gasten. De kosten voor een internetaansluiting in uw appartement komen voor 
rekening van de cliënt.

E
Elektronisch cliënten dossier (ECD)
De verpleegkundigen, artsen en overige betrokken professionals houden al uw gegevens bij in het 
Elektronisch cliënten dossier. Dit is de basis voor de dagelijkse zorg en behandeling.

F
Fietsenstalling
Rechts van de hoofdentree bevindt zich een grote fietsenstalling. Het stallen van uw fiets is op 
eigen risico. 

Folders
Er is divers informatiemateriaal beschikbaar. De folders zijn beschikbaar in de folderrekken.
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. Er mag nooit geparkeerd worden aan de kant van de stalen hekken. In 
verband met de veiligheid mag slechts aan 1 kant van een gang geparkeerd worden. 

Geestelijke verzorging
Binnen Vitalis Brunswijck 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
Huisdieren
Huisdieren zijn welkom mits:
- zij geen overlast veroorzaken
- zij aangelijnd zijn
- u als cliënt of uw naasten hier volledig zelf voor kunt zorgen

Huismeester
Als u hulp nodig hebt van de huismeester dan kunt u hiervoor bij de receptie een verzoek indienen. 
De huismeester neemt daarna rechtstreeks contact met u op. De inzet van de huismeester kan 
kosten met zich meebrengen.

Hygiëne
Appartementen en algemene ruimtes worden volgens schema schoongemaakt. In Brunswijck 
wordt gewerkt volgens de wettelijk vastgestelde HACCP –regels. 
I
‘Indicatie van Zorg’, wat is dat?
Vitalis Brunswijck levert verpleeghuiszorg én revalidatie. Voor de levering van verpleeghuiszorg 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.

Gaat u gebruik maken van de revalidatiezorg in Brunswijck dan ontvangt u in het ziekenhuis een 
Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Vanuit de thuissituatie wordt u verwezen door de huisarts 
die zorgt voor een revalidatie indicatie (ELV hoog). 

Wanneer u al in het verpleeghuis woont wordt uw revalidatie indicatie verzorgd door het CZ. Ook 
hierbij is de transferverpleegkundige u behulpzaam. Ook het Klantencentrum van Vitalis helpt u 
graag verder. Tel. 040 – 220 22 02

Inhuizen
Wij streven er naar de dag van uw komst naar Brunswijck zo prettig mogelijk te laten verlopen. U 
en uw contactpersoon worden opgevangen door één van onze zorgmedewerkers. Met hem of haar 
kunt u de nodige informatie uitwisselen en uw wensen kenbaar maken. 

Bij voorkeur worden uw persoonlijke spullen in- en uitgeladen aan de achterzijde van het gebouw 
aan de Generaal van Merlestraat. Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de liften die zich 
links en rechts bevinden. Er is een platte kar beschikbaar om uw spullen te vervoeren naar het 
appartement. Wij verzoeken u dringend niet zelf in de muren te boren. 
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J
Jeu de boules baan
In de tuin bevindt zich aan de rechterkant een jeu de boules baan. Deelname kan via Stichting 55+. 
Indien u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken via de activiteitenbegeleiders of via de receptie.

K
Kapsalon
Op de begane grond is een dames- en herenkapsalon. 
U kunt een afspraak maken in de kapsalon of bel naar 040 - 215 1783.

Kerkdienst
Iedere zaterdag is er in het personeelsrestaurant een oecumenische viering.

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 
internetsite van Vitalis of in de klachtenfolder in de folderrekken.
 
Keurmerk kwaliteit
Vitalis Brunswijck heeft het gouden PREZO-keurmerk. Het is een garantie dat we onze interne 
zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen 
presenteren en voortdurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Alle 
hulpmiddelen worden gekeurd volgens richtlijnen.

L
Lift
Brunswijck kent een drietal liften. Bij storing van de lift drukt u op de alarmknop en volgt u de 
instructies zoals in de lift aangegeven. Het alarm gaat rechtstreeks door naar de liftenfirma.

M
Maaltijden 
Iedere afdeling beschikt over huiskamer(s) met een open, moderne keuken. Kookbegeleiders 
verzorgen en begeleiden zelf de maaltijden. Wilt u zelf iets bereiden of meenemen, doet u dit altijd 
in overleg met de kookbegeleiders. Voor familie en andere relaties is er de gelegenheid om tegen 
een vergoeding een warme maaltijd te gebruiken. 

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, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Bel naar het Vitalis Klantencentrum 
voor de mogelijkheden. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 040- 220 2202.
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Mondzorg en tandarts
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 Brunswijck. Tijdens 
de eerste periode van uw verblijf wordt dit besproken. De revalidatie cliënten blijven bij hun eigen 
tandarts uit de thuissituatie en kunnen niet aansluiten bij NoviaCura.

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

O
Openingstijden hoofdingang en achteringang
De toegangsdeuren van de hoofdingang zijn maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 uur tot 21.00 
uur. Zaterdag en zondag van 8.00 tot 20.00 uur. 

De achteringang wordt vanaf 18.00 uur voor verkeer naar binnen afgesloten en kunt u nog wel naar 
buiten via de achteringang. Vanaf 20.00 uur wordt de achteringang afgesloten. 

Buiten deze tijden kunnen bezoekers gebruik maken van de voordeurbel. 

Openbaar vervoer
Op de kruising Veldmaarschalk Montgomerylaan/Winston Churchilllaan, is een klein busstation.
U hebt hier verbinding naar verschillende richtingen en naar het NS treinstation.

P
Parkeren
Er is aan de voorzijde van Brunswijck een parkeerplaats. Deze parkeerplaats is uitsluitend voor 
bezoekers van Brunswijck. De parkeerplaats is voorzien van een slagboom. De receptioniste geeft 
u toegang tot het parkeerterrein.

Pedicure
De pedicure is aanwezig van maandag t/m donderdag. U kunt zelf een afspraak maken via
06 2185 2628 of 06 1107 7690. De praktijkruimte bevindt zich op de begane grond.
Indien u een pedicure om medische redenen nodig heeft, kunt u in overleg met de verpleeghuisarts 
via de zorgmedewerkers een afspraak maken.
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Plein
Het centrale ontmoetingspunt binnen Brunswijck is het Plein.
Hier kunt u dagelijks terecht voor een kopje koffie of thee in de koffiebar of een borreltje in het Grand 
Cafe.

Rondom Het Plein vindt u een aantal faciliteiten. Het Grand Café, de pedicure, de 
schoonheidsspecialiste, de kapper en de receptie. Er is een directe toegang tot de achtertuin.

Post
De post wordt direct op de kamer of in de brievenbus bij de deur van uw appartement bezorgd. 

Publicatieborden
Op de begane grond en op elke etage bevindt zich een publicatiebord waarop u wordt geïnformeerd 
over activiteiten, evenementen of andere nieuwsberichten. 

R
Reanimatie
Er is binnen de Vitalis locaties een reanimatiebeleid. U kunt dit met uw specialist ouderengeneeskunde 
bespreken. 

Roken
Vitalis Brunswijck is een openbaar gebouw en volgens de Tabakswet dus een rookvrij gebouw. Roken 
is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen of in uw eigen appartement. 
Op de begane grond in de Passage naast de schuifdeur naar de tuin bevindt zich een kleine rookruimte. 
Gezien de geringe omvang is de ruimte uitsluitend bedoeld voor bewoners. 

Rolstoel verhuur
Binnen Brunswijck bestaat de mogelijkheid om voor een dag een rolstoel te lenen.
U betaalt hiervoor een borg van € 50,- U ontvangt de borg terug als de rolstoel in de oorspronkelijke 
staat wordt teruggebracht. Meer informatie bij de receptiebalie.

S
Schoonheidsspecialiste
Op vrijdag is een schoonheidsspecialiste aanwezig. 
U kunt rechtstreeks een afspraak maken via 06 3485 3945.

Stilteruimte 
De stilteruimte vindt u aan de rechterkant van het Plein in de Behandelgang. De stilteruimte is altijd 
toegankelijk voor bezinning of het opsteken van een kaarsje.

Storingen
Storingen kunt u melden bij de zorgmedewerkers en/of de receptie. Buiten kantooruren is een 
storingsdienst actief.

P
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V
Verpleegkundig Team
24 uur per dag is er een verpleegkundig team aanwezig of oproepbaar voor gecompliceerde 
verpleegtechnische handelingen. 

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 op de eigen WA-verzekering te verhalen. Voor de bewoners met een 
WLz-indicatie die verblijven op de intensieve zorg is de inboedel verzekerd tot een bedrag van € 5000,-
Een eventuele rechtsbijstandsverzekering dient zelf te worden afgesloten. 

Voor de bewoners met een revalidatie indicatie wordt door Vitalis geen verzekering afgesloten. 
Deze bewoners handhaven hun eigen bestaande verzekeringen voor de periode die zij in Brunswijck 
doorbrengen.  

Vitalis Behandel Groep
Vitalis Behandel Groep biedt verschillende soorten van zorg. Een team van medici en paramedici 
is verantwoordelijk voor een professionele ondersteuning. Diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, 
muziektherapie, psychologie en specialisten ouderengeneeskunde.

Vrienden van Vitalis
Binnen Vitalis is het niet toegestaan dat medewerkers attenties of giften van bewoners aannemen. 
Wilt u toch een blijk van waardering geven schenk uw bijdrage dan aan De Vrienden van Vitalis. Deze 
fondsenstichting heeft inkomsten uit giften, schenkingen en of donaties en nalatenschappen,
De fondsen van Vrienden van Vitalis worden ter beschikking gesteld voor de bewoners van de Vitalis 
Zorg Groep. U kunt uw schenking oormerken voor een zelf gekozen afdeling, project of locatie. 
Voor € 3,- per maand wordt u donateur. Zie eveneens www.vitalisgroep.nl

Vrijwilligers en mantelzorgers
Binnen onze locatie zijn veel vrijwilligers actief. Wij zijn hier erg blij mee! Zij ondersteunen bij diverse 
gezamenlijke en individuele activiteiten. Wil één van uw familieleden of bekenden u ook ondersteunen 
bij activiteiten zijn zij van harte welkom. Meer informatie via de activiteitenbegeleiding van Brunswijck 
en/of bij de coördinator vrijwilligerswerk. Zie eveneens de informatiebrochure voor vrijwilligers.
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