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Bezoektijden

Woongroep 1 & 2
In verband met het therapeutisch klimaat is bezoek 

mogelijk tijdens alle avonden, op woensdagmiddag en alle 
dagdelen in het weekend.

Alle avonden: 18:00 – 21:30
Woensdag: 14:30 – 17:00
Weekend: 10:00 – 12:00
 14:30 – 17:00
 18:00 – 21:30

Woongroep 3
Alle dagen: 10:00 – 12:00
 14:30 – 17:00
 18:00 – 21.30

Mocht maatwerk nodig zijn, dan kan er op alle groepen 
worden afgeweken van deze regeling. Dit staat dan 

vermeld in het dossier van de cliënt.

Wilt u meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben, dan zijn we bereikbaar op onderstaande 

telefoonnummers:

Woongroep 1: 040-2973283
Woongroep 2: 040-2973281
Woongroep 3: 040-2973282

Algemeen nummer: 040-2973280



Visie
Samen werken wij aan een 
veilig klimaat en de doorstroom 
van onze cliënten. Dit doen 
wij door het stellen van zowel 
persoonlijke als behandeldoelen. 
Hier vieren we grote én kleine 
successen met elkaar.

Hiermee willen wij, samen met 
onze doelgroep, aansluiten bij 
de algemene visie van Vitalis: De 
kunst van gelukkig oud zijn. Met 
als kernwaarden: Ertoe doen, 
Zelf doen en Mee doen.

Vier tot zes weken na opname en indien nodig ook daarna bespreken we 

samen met cliënt en/of diens naasten het verloop van de opname en worden 

behandeldoelen geëvalueerd. Bij dit overleg zijn zorg, de casemanager, de 

arts en de psycholoog betrokken. Daar waar van belang sluiten ook andere 

betrokken behandelaren aan.

Woongroep 1: cliënten met cognitieve 

problematiek t.g.v. van alcohol abusus.

Woongroep 2: cliënten met een combinatie van 

somatische en psychiatrische problematiek.

Woongroep 3: cliënten met psychogeriatrische 

problematiek met gedragsproblemen.

Uitgangspunt van de tijdelijke opname is dat 

cliënt stabiel genoeg is om terug te keren 

naar de thuissituatie of te verhuizen naar een 

passende woonvorm. Cliënt wordt ondersteund 

door professionele begeleiding, waarbij doelen 

en verwachtingen helder naar elkaar worden 

uitgesproken.

In afstemming worden afspraken over de 

zorgverlening, de behandeling en de daginvulling 

gemaakt en vastgelegd in een zorgplan. 

Van alle partijen wordt in het kader van 

revalidatie en herstel verwacht dat de gemaakte 

afspraken worden nagekomen.

Als naaste bent u altijd welkom. Wij vragen 

u buiten behandel- en therapietijden en 

eetmomenten om te komen. 

Multidiciplinair overleg (MDO)

Wekelijks is er een formele artsenvisite. Hierin worden de voortgang, eventuele 

bijzonderheden en aanpassingen in het behandel- en zorgplan  doorgesproken.

Artsenvisite

Vaandelhof is een gespecialiseerde opname- 

en behandelafdeling. Deze bestaat uit drie 

woongroepen. We betrekken de cliënt en 

daar waar mogelijk diens naasten tijdens de 

behandeling, de rehabilitatie en/of revalidatie. 

Om u de juiste ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden, is het van 

belang dat we goed in beeld hebben en houden hoe het met u gaat. Dit doen 

wij, als zorg en behandelaren, samen met u en uw naasten. Hiervoor hebben 

we een aantal overlegvormen. De afspraken die in deze overleggen worden 

gemaakt, en leiden tot wijziging in het behandel- en zorgplan, worden met u 

en/of uw naasten besproken.

OverlegvormenDe afdeling

Tweewekelijks vindt er ook een kernteambespreking plaats. Hierin worden 

urgente vragen, die een multidisciplinaire aanpak vragen, met elkaar 

besproken. Ook hier sluiten de benodigde behandelaren aan.

Kernteam

Als uw behandeldoelen behaald zijn, dan kijken we samen met u naar een 

passende woonvorm. Dit kan binnen of buiten Vitalis WoonZorg Groep zijn of 

terugkeer naar uw eigen woonsituatie.

Hoe verder na Vaandelhof?


