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Geachte heer, mevrouw

Van harte welkom binnen stadsverpleeghuis Vonderhof. Wij hopen dat 
u zich snel thuis gaat voelen. 

In Vitalis Vonderhof wordt door medewerkers en vrijwilligers hard 
gewerkt om zorg en dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten op uw wensen en behoeften. 

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

Namens alle medewerkers intensieve zorg Vonderhof,

Birgit Kersten, manager Vitale teams
Sandra van Doremalen, manager Vitale teams
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A
Aandachtsvelders
Binnen Vitalis Vonderhof zijn medewerkers met een bepaald aandachtsveld. Elke afdeling 
kent aandachtsvelders op het gebied van o.a. medicatie, wondzorg, hygiëne en vaak ook een 
aandachtsvelder ‘onbegrepen gedrag’.

Activiteitenaanbod, Kunst en Cultuur
Vonderhof staat bekend om zijn eigentijdse en veelzijdige activiteiten. Zowel binnenshuis als 
buitenshuis wordt er veel georganiseerd. U vindt ook op facebook een verslag en leuke foto’s van 
de activiteiten.

De afdeling Kunst en Cultuur zorgt ieder jaar voor een inspirerend en veelzijdig aanbod van 
activiteiten zoals theater, film, muziek en lezingen. Per jaar zijn er verschillende exposities van 
kunstenaars uit Eindhoven en de regio. Activiteiten worden zowel individueel als groepsgewijs 
aangeboden zowel op de afdelingen als in algemene ruimtes.

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

   www.vitalisgroep.nl

Adres
Vitalis Vonderhof, Bernhardplaats 1, 5616 TG  Eindhoven, T: 040-259 14 91, www.vitalisgroep.nl

Afval en milieu
In 2020 heeft Vitalis ingezet op duurzaam en is een projectleider milieu en duurzaamheid 
aangenomen om afvalstromen te gaan scheiden binnen de Vitalis locaties. 

Alarmering
Ieder appartement is voorzien van een alarm inclusief een halszender. Indien u hulp of ondersteuning 
wenst, drukt u op de rode knop van het toestel of u gebruikt de knop van de polszender. Het alarm 
komt terecht bij een verzorgende die contact met u opneemt. Dit kan via het kastje op de muur of 
door middel van een bezoek. 
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B
Betalen zonder contant geld                                                                   
In Vonderhof kan niet met contant geld worden betaald voor diensten van Vitalis. Cliënten kunnen 
gratis gebruik maken van de service ‘betalen op rekening’. Alle diensten en producten binnen 
Vitalis kunnen met deze service afgenomen worden zoals de kapper, pedicure en activiteiten. 
De cliënt ontvangt na ondertekening van een machtigingsformulier een servicepas op naam. De 
servicepas kunt u aanvragen bij de servicebalie van Vonderhof. Daarnaast kunt u in Vonderhof 
betalen met uw bankpas en pincode. 

Bezoek
Vonderhof kent geen bezoektijden. Wij stellen het wel op prijs als er ’s avonds of ’s nachts rekening 
gehouden wordt met de ‘nachtrust’ van cliënten. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Wij vinden het belangrijk dat de bedrijfshulpverlening goed geregeld is binnen de locatie. Alle 
zorgmedewerkers van niveau 3, 4 en 5 zijn opgeleid als bedrijfshulpverleners. 

Bibliotheek
Op de begane grond vindt u de bibliotheek. U kunt hier zelfstandig gebruik van maken. 
De medewerkers van de servicebalie helpen u graag verder.

Brandmelding
Sla bij brand een brandmelder in en bel 040 - 259 14 44.

Brandpreventie en noodgevallen
1. 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.  

2. Preventie is een zaak van iedereen, dus: 
 - Rook niet in bed
 - Gebruik altijd een goede asbak en gooi geen sigaretten in de prullenbak
 - Gebruik geen kaarsen of theelichtjes, maar ledlampjes
 - Gebruik betrouwbare aanstekers
 - Pas brandvertragende stoffering toe
 - Laat geen apparatuur op ‘stand by’ staan
 - Wikkel geen papier om lampen
 - Zet géén vazen of planten op de televisie
 - Bewaar niets in de oven of magnetron
 - Maak zelf géén elektrische aansluitingen
 - Sluit één huishoudelijk apparaat per stopcontact aan
 - Werk volgens de instructie van elektrische apparaten
 - Gebruik betrouwbare apparaten, lampen en schakelaars met het KEMA keurmerk
 - Leg géén snoeren onder vloerkleedjes
 - Tijdens gebruik van zuurstof is roken in het appartement verboden.

In geval van calamiteiten volgt u de instructies van de bedrijfshulpverleners.
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C
Cliëntenraad
De cliëntenraad van Vonderhof is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse 
cliëntgroepen. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van de locatie 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 / tv
Er is een gratis wifi netwerk beschikbaar voor alle cliënten.
In de appartementen is aansluiting voor internet en telefonie.

Corona
Er kunnen anderen maatregelen genomen worden wat de ontwikkelingen tot Covid-19 betreft. 
hierover wordt u blijvend geïnformeerd.

D
Digitale ontwikkelingen
binnen deze locatie zijn we gericht op innovatie en maken we op dit moment gebruik van diverse 
digitale communicatie mogelijkheden.

E
Elektronisch cliënten dossier (ECD)
De zorgprofessionals, artsen en overige betrokken professionals houden al uw gegevens, met 
uw goedkeuring, bij in het elektronisch cliënten dossier. Dit is de basis voor de dagelijkse zorg en 
behandeling.  
F
Facebook
Vonderhof is heel actief op Facebook. Wilt u op de hoogte blijven van huidige gebeurtenissen en 
activiteiten, kunt u ons volgen op www.facebook.com/vitalisvonderhof. Als u hier komt wonen, 
wordt u in de eerste 2 weken benaderd over de publicatie van foto`s/filmpjes tijdens activiteiten 
en uw toestemming hiervoor.

Folders
Er is divers informatiemateriaal beschikbaar. Folders zijn beschikbaar bij de leestafel. 
De meest recente informatie is terug te vinden op internet.  
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. 
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Geestelijke verzorging
Binnen Vitalis Vonderhof is een geestelijk verzorger werkzaam. Via de servicebalie of een van de 
zorgmedewerkers kunt u hiermee in contact komen. Het staat u uiteraard vrij om hierin eigen 
keuzes te maken.  

H
Herdenkingsbijeenkomst
Eén keer per jaar is er een bijeenkomst om de overleden cliënten te herdenken. 

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan mits:
- zij geen overlast veroorzaken.
- zij aangelijnd zijn.
- u als cliënt of uw naasten hier volledig zelf voor kunt zorgen. 

Hygiëne
Appartementen en algemene ruimtes worden volgens afspraak schoongemaakt. In Vonderhof 
wordt gewerkt volgens de wettelijk vastgestelde HACCP-regels. 

I
Iets te vieren?
Wij kunnen u helpen met het zoeken van een geschikte ruimte. De medewerkers van de servicebalie 
kunnen u hierover verder informeren of doorverwijzen. 

Inhuizing
Wij streven er naar de dag van uw verhuizing naar Vonderhof zo prettig mogelijk te laten 
verlopen. U en uw contactpersoon worden welkom geheten door één van onze zorgmedewerkers.  
Met hem/haar kunt u de nodige informatie uitwisselen en uw wensen kenbaar maken. In de  
eerste dagen krijgt u bezoek van de specialist ouderengeneeskunde. 

‘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 heet dat een ZZP, ofwel een 
ZorgZwaartePakket. 
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K
Kapper
In Vonderhof kunt u een afspraak maken bij de kapsalon op de begane grond.

Klachten
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. 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 en in de klachtenfolder in de 
folderrekken.

Kluis
Er is een kluisje op uw kamer aanwezig waar u uw waardevolle zaken in kunt bewaren. 
Meer informatie via de servicebalie.

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

M
Maaltijden 
Onze bewoners ontvangen 3 maaltijden per dag. Wilt u zelf iets bereiden of meenemen, 
doet u dit altijd in overleg met de zorgmedewerkers. 

Voor uw bezoekers is er gelegenheid, om tegen betaling een de warme maaltijd te gebruiken. 
U kunt hiervoor informeren bij een medewerker horeca of bij de servicebalie. 

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 Vonderhof.  
Tijdens de eerste periode van uw verblijf wordt dit besproken. 
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N
Nieuwskrant
Tenminste vier keer per jaar ontvangt u geheel gratis de nieuwskrant ‘Courant’. In deze krant vindt 
u informatie over senioren, nieuws over de Vitalis-locaties waaronder Vonderhof en nieuws vanuit 
de centrale Vitalis-organisatie.

O
Openbaar vervoer
De locatie Vonderhof ligt dichtbij het centrum. Openbaar vervoer is makkelijk te bereiken. 

Overlast
Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar aanspreken als zij overlast ervaren van bewoners, 
medewerkers of vrijwilligers. In geval van structurele overlast is het de managers intensieve zorg 
voorbehouden personen toegang tot Vonderhof te weigeren. Zie eveneens de Ode en Code van 
Vitalis terug te vinden op de website en eveneens bij de hoofdingang van de locatie.

P
Parkeren
Parkeren voor de deur bij Vitalis Vonderhof is beperkt mogelijk. Rondom Vitalis Vonderhof is door 
de gemeente Eindhoven betaald parkeren in gevoerd. Er is verder een beperkte mogelijkheid 
tot het huren van een parkeerbeugel op het terrein van Vonderhof. Voor een sleutel van een 
parkeerbeugel kunt u zich bij de servicebalie melden.

Pedicure
U kunt zelf een afspraak maken via 06 122 609 36. de pedicure is elke dinsdag in Vonderhof 
aanwezig. Indien u een pedicure om medische redenen nodig heeft, kunt u in overleg met de 
arts via de zorgmedewerkers een afspraak maken. De kosten zijn in basis voor de bewoner zelf. 
Alleen als er op voorschrift van de specialist ouderengeneeskunde sprake is van noodzakelijke 
behandeling door een pedicure worden de kosten uit het zorgbudget betaald.

Post
Uw persoonlijke post wordt in de brievenbussen op de begane grond in de centrale gang bezorgd, 
mits er andere afspraken gemaakt zijn.  
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R
Restauratieve voorzieningen
U kunt met uw familie en vrienden terecht in de VonderSalon voor een kopje koffie of thee, 
alcoholische en niet-alcoholische dranken, een ijsje en kleine snacks. In de VonderSalon wordt 
tevens de warme maaltijd geserveerd.

Roken
Vitalis Vonderhof is een openbaar gebouw en volgens de Tabakswet dus een rookvrij gebouw. 
Indien u rookt kunnen er, in overleg met zorgmedewerkers, hierover afspraken worden gemaakt.  
Tijdens het gebruik van zuurstof is het verboden in uw appartement te roken. Voor bezoek is roken 
binnen het gebouw niet toegestaan. Buiten zijn er rookvrije zones, deze zijn gekenmerkt.

S
Schade
Vitalis is niet aansprakelijk voor geleden schade, tenzij er sprake is van grove schuld of 
nalatigheid van een medewerker of vrijwilliger. Bij schade die u heeft opgelopen aan persoonlijke  
eigendommen wordt een schadeformulier ingevuld. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Servicebalie
De servicebalie vindt u op de begane grond bij de ingang. Hier kunt u terecht met uw vragen. 
Medewerkers van de servicebalie kunnen u zo nodig naar de juiste persoon doorverwijzen. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur, weekenden en feestdagen van 
09.00 uur tot 16.00 uur.

Storingen
Storingen kunt u melden bij de zorgmedewerkers en/of de servicebalie. Buiten kantooruren is een 
storingsdienst actief. Bereikbaarheid van deze storingsdienst is bekend bij de medewerkers en 
wordt alleen bij spoedklussen ingeschakeld.

T
Toegangsdeuren Vonderhof
De toegangsdeuren zijn geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. Buiten deze tijden kunnen bezoekers 
gebruik maken van de voordeurbel. 
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V
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,-. 

De basisverzekering voor zorgkosten inclusief eventueel een tandartsverzekering blijft 
gehandhaafd.  

Meer informatie vindt u op de website: https://www.vitalisgroep.nl/vitalis-woonzorg-groep/
voor-u/kosten-en-vergoedingen.

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. 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 Vonderhof en/of bij de coördinator 
vrijwilligerswerk. In de folderrekken vindt u de vrijwilligers brochure.

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

Wasserette
De wasserette vindt u  op de begane grond. Waspoeder en munten zijn tegen betaling verkrijgbaar 
bij de servicebalie.

Website
Vonderhof is te vinden op www.vitalisgroep.nl onder locaties Intensieve Zorg. 
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Telefoon: 040 259 1491
www.vitalisgroep.nl

Wet Zorg en Dwang
Per 1 januari 2020 regelt de Wzd de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en 
mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. 
De kern van de wet is dat de zorg voor ouderen met dementie zoveel mogelijk op vrijwillige basis 
plaats moet vinden. 
Ook bij Vitalis is en blijft vrijwillige zorg het uitgangspunt; zorg die aansluit bij de behoefte van de 
cliënt, met instemming van cliënt/vertegenwoordiger. Lukt dit niet, dan is ons laatste middel de 
inzet van onvrijwillige zorg. We zorgen ervoor dat dit volgens de richtlijnen van de wet gebeurt. 
Cliënten krijgen meer rechten met de Wzd. Naast het recht op een wettelijk vertegenwoordiger, 
hebben cliënten en vertegenwoordigers ook de mogelijkheid om bijstand in te schakelen bij een 
onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) en een klacht in te dienen bij een speciale Wzd 
klachtencommissie. 
Voor meer informatie over de wet, de toepassing hiervan binnen Vitalis en de contactgegevens 
verwijzen we u naar onze folder en de website

WLz (Wet Langdurige 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


