
Appartement 
 
 
Kunnen er meerdere personen in een appartement worden geplaatst, bijvoorbeeld een echtpaar?  
De nieuwe locatie bestaat alleen uit 1-persoonsappartementen. Bij opname van een echtpaar 
worden 2 appartementen toegewezen. Het echtpaar kan er voor kiezen om in het ene appartement 
2 bedden te plaatsen en om het andere appartement te gebruiken als huiskamer.  
 
Kunnen de deuren van de appartementen op slot?  
De deuren van de appartementen kunnen niet fysiek op slot. In het nieuwe pand wordt gebruik 
gemaakt van deurklinken die automatisch openen met domotica. Iedere bewoner krijgt een 
armbandje waarmee ze de deur van hun eigen appartement kunnen openen. Met dit armbandje 
kunnen bewoners ook binnen op andere plekken in het pand. Zorgmedewerkers kunnen overal naar 
binnen met het bandje. Bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld een uitbraak van het norovirus of corona 
kunnen deuren op slot of worden afgesloten.   
 
Mogen bewoners hun eigen afdeling/huiskamer verlaten? 
Ja. Iedere bewoner krijgt een armbandje waarmee ze toegang hebben tot de ruimtes die voor hun 
toegankelijk worden gesteld. De deur van de hoofdingang gaat niet open voor bewoners die niet 
meer zelfstandig naar buiten kunnen. Voor bewoners die nog wel zelfstandig naar buiten kunnen 
gaat deze deur wel open. Stel beiden staan tegelijk voor de deur, dan moet de bewoner die nog wel 
zelfstandig naar buiten kan even wachten, totdat de andere bewoner die niet zelfstandig naar buiten 
kan niet meer in de buurt van de deur is.    
 
Wat is er in het keukenblok van een appartement aanwezig?  
Het keukenblok bestaat uit een aantal kastjes en een aanrecht met gootsteen. Er zijn geen kookpitjes 
aanwezig in de appartementen. In de appartementen voor bewoners met een somatische 
aandoening is een koelkast aanwezig. Voor bewoners met een PG-indicatie is een koelkast optioneel. 
Bewoners mogen een waterkoker of koffiezetapparaat in hun keuken plaatsen. 
 
Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer waarin een keuken aanwezig is. We stimuleren dat 
bewoners ook inbreng hebben in wat er wordt gekookt en om nu en dan samen met onze 
medewerkers te koken. Koken is goed voor de geur en smaakbeleving van bewoners. 
 

  



Voorzieningen pand 
 
 
Komt er een restaurant in Heide?   
Nee, er komt geen restaurant op de nieuwe locatie. Bewoners en mantelzorgers die graag een hapje 
willen eten, kunnen terecht in Gasterij Bij de Boom op locatie Heuvel. Op dit moment wordt gekeken 
of uitbreiding van gasterij op locatie Heuvel in de toekomst mogelijk is.  
 
Is er in het nieuwe pand airconditioning? 
In het nieuwe pand wordt gebruik gemaakt van een luchtsysteem dat bij warmte het pand verkoeld 
en bij kou het pand verwarmd.  
 
Zijn er liften in het gebouw aanwezig? 
Ja, er zijn meerdere liften in het gebouw aanwezig.  
 
Is er parkeergelegenheid? 
Ja, op het terrein is voldoende parkeergelegenheid.  
 
Waar komen in het nieuwe pand de tilliften te staan? 
In het nieuwe pand worden de tilliften bevestigd in het plafond. Dit is voor onze zorgmedewerkers 
ergonomisch verantwoordelijk. Uiteraard zijn er op een aantal plekken nog verrijdbare tilliften 
aanwezig.   
 
Komt er op de nieuwe locatie een stilteruimte? 
Nee, er komt geen stilteruimte in het nieuwe pand. Uit interviews blijkt dat hier weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Op de locatie komen wel verschillende belevingshoeken in verschillende thema’s. 
Godsdienst zou een mogelijk thema voor een belevingshoek kunnen worden.   
 
Kunnen bewoners binnendoor naar locatie Heuvel?  
Het is voor bewoners niet mogelijk om binnendoor naar locatie Heuvel te lopen. Hiervoor moeten 
bewoners buitenom lopen. Er wordt momenteel gekeken of er in de toekomst een loopbrug tussen 
locatie Heuvel en locatie Heide kan worden gebouwd.  
 
Mag er in het nieuwe pand worden gerookt? 
Binnen mag er niet gerookt worden. In de binnentuin komt een plek waar bewoners overdekt en 
droog kunnen roken.  
 
Is er voldoende ruimte voor activiteiten? 
Op iedere verdieping zijn ruimtes beschikbaar die gereserveerd kunnen worden voor kleine 
activiteiten. Er komt op Heide geen gasterij of een grote gezamenlijke ruimte zoals de Vlinderhof op 
Akert. Hiervoor is gekozen omdat grootschalige activiteiten minder geschikt zijn voor bewoners met 
een PG-indicatie vanwege de vele prikkels.  
 
Zijn er kookruimtes aanwezig in het pand? 
Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer waarin een keuken aanwezig is. We stimuleren dat 
bewoners ook inbreng hebben in wat er wordt gekookt en om nu en dan samen met onze 
medewerkers te koken. Koken is goed voor de geur en smaakbeleving van bewoners. 
 
 
 
 



Verhuizen 
 
 
Wanneer vindt de verhuizing naar het nieuwe pand plaats? 
De planning is dat de bewoners van Akert in het voorjaar van 2023 verhuizen. Vooralsnog loopt alles 
volgens planning.  
 
Mogen bewoners hun eigen bed meenemen? 
In alle appartementen staat een hoog-laag bed.  Maar als een bewoner graag zijn eigen bed wil 
meenemen dan mag dat zeker.  
 
Kun je als bewoner aangeven op welke afdeling/kamer je wilt worden geplaatst? 
Op dit moment wordt onderzocht of dat we op locatie Heide gaan werken met leefcirkels. Dit wil 
zeggen dat bewoners met een PG-indicatie die weinig prikkels kunnen voorduren bij elkaar op een 
groep wonen. En bewoners die juist meer prikkels nodig hebben ook bij elkaar op een groep wonen. 
Op die manier gaan bewoners minder snel achteruit.  
 
 
 
 
 
 
 
 


