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Intramurale zorg
Zorgcentrum Mennistenerf
Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis,
welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet Mennistenerf zich
in voor een warme, gastvrije en huiselijke sfeer, waar elke wens
bespreekbaar is en waar iedereen zichzelf kan zijn. Het gaat
om úw leven en hoe ú dat leven wilt leiden. Wij doen ons best
dat mogelijk te maken. Als het kan samen met uw familie of
vrienden.
Zorg- en aanleunwoningen
Er zijn 77 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen voor
60-plussers. Bewoners met lichamelijke beperkingen wonen
er zelfstandig en ontvangen zorg op maat van het team
verzorgenden en verpleegkundigen. Zij kunnen desgewenst
een beroep doen op alle zorg die Mennistenerf biedt, van
huishoudelijke zorg tot en met 24-uurs verpleegkundige zorg.
Mennistenerf biedt tal van voorzieningen, waaronder een
restaurant, vervoer, wasverzorging, een winkel, grand café
en Wijkcentrum Dirk Prins met zijn vele activiteiten. Deze
voorzieningen zijn voor de bewoners van Mennistenerf én voor
de bewoners uit de omgeving toegankelijk.
Groepswoningen (kleinschalig wonen)
Zorgcentrum Mennistenerf biedt kwalitatief goede zorg aan
cliënten met een psychogeriatrische problematiek die niet
(meer) in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Deze
cliënten worden begeleid in specifiek daarvoor opgezette
groepswoningen.
Er zijn vier groepswoningen van elk acht cliënten, waar een

vast zorgteam werkzaam is, die de cliënten
begeleidt en uitgaat van de individuele
mogelijkheden en wensen van de cliënt.
De medische zorg wordt gecoördineerd
door de Specialist Ouderengeneeskunde.
De huisartsenzorg wordt door vaste
artsen uitgevoerd.
Binnen deze kleinschalige
groepswoningen wordt begeleiding
en geborgenheid geboden en inhoud
gegeven aan:
• het realiseren van een woon- en
leefsituatie, waarin veiligheid, warmte
en bescherming als vanzelfsprekend aanwezig zijn;
• het structureren van de dag;
• het aanbieden en stimuleren van activiteiten die aansluiten
bij de individuele cliënten.
Elk appartement bestaat uit een zit-/slaapkamer, aanrecht,
badkamer en toilet. Standaard is er een bed met nachtkastje
aanwezig; het appartement kan verder naar eigen smaak
worden ingericht.
Hoewel wij er alles aan doen om het te voorkomen, kan
het toepassen van beschermende (vrijheidsbeperkende)
maatregelen binnen deze woon- en verblijfssituatie mogelijk
aan de orde komen. Daarom heeft Mennistenerf een WZDerkenning (Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische- en
verstandelijk gehandicapte cliënten).
Mennistenerf is een fixatievrije zorginstelling wat betekent
dat vastbinden (fixatie) met onrustbanden (Zweedse banden,
Bratexbanden, autogordels, etc.), verpleegdekens en
spanlakens nooit wordt toegepast. Antipsychotica worden met
de grootst mogelijke terughoudendheid voorgeschreven.

Opnamecriteria
De cliënten hebben een indicatie die gesteld is door het CIZ.
Nadat men in het bezit is van een indicatie, wordt men door
onze wachtlijstbeheerder op de wachtlijst geplaatst. Criteria:
De cliënt is geïndiceerd voor zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7
(Pakket 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
Pakket 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen met de nadruk op begeleiding.);
De cliënt heeft een WZD-verklaring (Wet Zorg en Dwang) c.q.
een artikel 21-indicatie.
Uitsluitingscriteria
Er is sprake van zodanige complexe psychiatrische
problematiek of somatische zorg dat specifieke professionele
deskundigheid vereist is.
Respijtkamers (kortdurend verblijf)
Heeft u tijdelijk verzorging nodig of wilt u de mantelzorg
verlichten? U hoeft dan niet onmiddellijk aan een blijvende
opname of een verhuizing te denken. Wij hebben voor u
een tijdelijke oplossing: het Kortdurend Verblijf.
Het doel van een kortdurend verblijf is u te helpen om weer zo
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren, eventueel met
behulp van mantelzorg.
Wanneer
U kunt van Kortdurend Verblijf gebruik maken als het in de
thuissituatie tijdelijk niet of niet goed meer gaat.
Bijvoorbeeld wanneer u:
• tijdelijk meer hulp nodig heeft dan thuis geboden
of georganiseerd kan worden, zoals voor of na een
ziekenhuisopname;
• alleen woont en ziek wordt;

• degene die voor u zorgt met vakantie gaat
of ziek is.
Indicatie
De zorg en opvang voor het kortdurend
verblijf, het zogeheten eerstelijns
verblijf, wordt vanaf 1 januari 2017
betaald vanuit de basisverzekering van
de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met een
passende indicatie voor kortdurend
verblijf vergoedt de zorgverzekering alle
kosten vanuit de basisverzekering. U
betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt
het eigen risico in rekening gebracht.
Ook kunt u bij uw gemeente een aanvraag doen voor WMO, de
zogeheten respijtzorg als degene die voor u zorgt met vakantie
gaat of ziek is. Hier wordt vastgesteld welke zorgvoorziening
voor u geschikt is.
Voorwaarden
Een kortdurende opname geldt in principe voor maximaal zes
weken en kan éénmalig verlengd worden met een maximum
van zes weken. Uiteraard geldt dat, als deze zorg niet meer
nodig is, u terug naar huis kunt.
De kortdurende opname is dus voor maximaal twaalf weken.
Het appartement
Tijdens uw kortdurende verblijf staat een gestoffeerd,
gemeubileerd appartement tot uw beschikking, waarin zich
een kitchenette, douche en toilet bevinden. Tevens bent u
aangesloten op de alarmering en kunt u gebruik maken van
bed- en linnengoed. Tegen vergoeding is een televisie te huur.
In een appartement is het niet toegestaan te roken en er is geen
telefoonaansluiting.

Zorg- en dienstverlening
Ten aanzien van de zorg- en dienstverlening bieden wij u
ondersteuning in de zelfzorg. De maaltijden en koffie/thee voor
u, vallen hier ook onder. De was is voor rekening van u zelf
of kan tegen vergoeding door Mennistenerf gedaan worden.
Wanneer uw eigen huisarts geen visite in Mennistenerf
aflegt, zal de huisarts die in Mennistenerf spreekuur houdt
de medische zorg tijdelijk overnemen. Wanneer wij de
medicatiezorg overnemen zult u tijdelijk worden ingeschreven
bij Mediq Bakker apotheek.
Activiteiten
U kunt tijdens uw verblijf deelnemen aan alle aangeboden
activiteiten die wij organiseren. Informeert u hiernaar bij de
activiteitenbegeleider of de receptie. Hiervoor wordt een eigen
bijdrage gevraagd.
Restaurant
Het Mennistenerf beschikt over een restaurant. U kunt hier
zowel ‘s middags als ‘s avonds samen met de andere bewoners
en mensen uit de omgeving eten. Dit restaurant is zeven dagen
per week geopend. U kunt er ook voor kiezen uw maaltijd
tussen 12.30 en 13.30 uur in uw appartement geserveerd te
krijgen.
Wachtlijstbeheer
Het Mennistenerf biedt toegang voor cliënten met een ZZP 5
t/m 8. Het Mennistenerf heeft vier kleinschalig woonprojecten
waar bewoners met psychogeriatrische problematiek worden
gehuisvest. Om in aanmerking te komen voor deze beschermde
woonomgeving, moet de cliënt beschikken over een ZZP 5 of 7
en een WZD-verklaring. Afhankelijk van uw en onze situatie
krijgt u direct een appartement toegewezen of komt u op onze
wachtlijst.

Voor meer informatie over de wachtlijst
kunt u onze website bezoeken of contact
opnemen met de wachtlijstbeheerder van
Mennistenerf.

Doelstelling
Mennistenerf biedt, van huishoudelijke zorg tot en met 24uurs verpleegkundige zorg aan de inwoners van ZaandamZuid. Al onze cliënten hebben zelf de regie over hun woon- en
leefsituatie. Waar nodig ondersteunen wij hen én hun netwerk
van familie, vrienden en buren. Dit met het doel ieders gevoel
van welbevinden en kwaliteit van leven te versterken. We zijn
daarom intensief verbonden met de wijk, al wat er gebeurt en
ieder die er woont en werkt.
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