
Voorzieningen  
 
Komt er een vaste telefoonaansluiting?  
Nee, u kunt bellen met een mobiele telefoon, of bellen met de telefoon van de zorg.  
 
Hoe is de klimaatvoorziening geregeld?  
De klimaatvoorziening is geregeld via een vloerverwarming/ koeling die per kamer is in te regelen 
(rekening houdend met zonkant/schaduwkant). Daarbij is er een soort ‘radiator’ die direct warmte bij 
kan schakelen. Er is geen airco: dat is met deze klimaatvoorziening niet nodig. Tevens is er een 
luchtzuiveringssysteem.  
 
Hoeveel liften zijn er?  
Er zijn drie ingangen met drie liften en een trappenhal. Deze liggen aan de voorkant, achterkant en 
zijkant/Strabrechtzijde.  
 
Is de eerste etage te bereiken met scootmobiel?  
Ja, de liften zijn hiervoor groot genoeg.  
 
Komt er meer parkeerruimte?  
Ja  
 
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.  
 
Is er een alternatief voor de Vlinderhof?  
Nee, deze is er in Heide niet. Daarvoor kan men naar Heuvel (de Gasterij willen we gaan uitbreiden), 
en de dagbesteding. Eventueel kan ook de vergaderruimte gebruikt worden door (kleine) groepen.  
 
Komt er een overdekte toegang naar Gasterij?  
Nee, dat blijkt helaas financieel niet haalbaar. We kijken wel hoe we een fijne tussendoorloop kunnen 
maken.  
 
Komt er 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.  
 
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.  
 
Zijn het allemaal stoelen zonder armleuning?  
Nee, het zijn stoelen met (een wat hogere) armleuning.  Een deel van de stoelen heeft wielsysteem 
die in- en uit kunnen steken, zodat de stoelen makkelijk aan te schuiven zijn.  
 
Wordt er op Heide iedere dag gekookt?  
Ja, in iedere huiskamer komt een grote keuken. Onze visie is dat er zoveel mogelijk dagelijks vers 
gekookt wordt. Dit is goed voor de smaak- en geurbeleving en we laten bewoners, wanneer zij willen, 
daarbij helpen.  
 
Kan de kookclub doorgaan?  
Ja, die mogelijkheid is er zeker.  
 
Wat is de afmeting van de gaderobe kast? 
1 meter breed, 1.90 meter hoog, 60 cm diep. Een deel bestaat uit een ‘hanggedeelte’, het andere deel 
bestaat uit een ‘leggedeelte’. Er zijn ook twee lades in de kast. En een afsluitbaar kastje. De sleutel 
van dit kastje is een andere sleutel van die van de garderobekast zelf. 
 
 



Wat is de afmeting van de kast op de badkamer? 
30 cm breed, 30 cm diep, 1.60 meter hoog. De kast heeft twee kasten van 60 cm hoog met een 
deurtje en (in het midden) een open vak van 40 cm hoog. 
 
 
 

Leefsferen  
 
Gelden de leefsferen ook voor de somatische cliënten?  
Ja  
 
Zijn de leefsferen ook een manier om meer (van zorg) naar welzijn te gaan?  
Ja  
 
Mogen we zelf de leefsfeer kiezen die bij ons past?  
Ja, we denken na over de leefsfeer die het beste bij u past en overleggen dit met u (en/of zo nodig de 
eerste contactpersoon).  
 
 
 

Domotica  
 
Kunnen bewoners vrij door het pand bewegen?  
Ja. In Heide gaan we werken met leefcirkels door de inzet van domotica. Een bewoner draagt een 
pols- of halszender met een ‘tag’, die zijn/haar bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt. Sommige deuren 
gaan voor de bewoner open, andere deuren blijven gesloten. Het uitgangspunt is dat de leefruimte 
waarin de bewoner zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk is. De grootte van deze leefruimte, of 
‘leefcirkel’, is persoonsafhankelijk en kan worden aangepast.  
 
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.  
 
Hoe kunnen familieleden het gebouw en het appartement binnenkomen?  
Familieleden krijgen een pasje om het pand en de kamer binnen te komen. Deze worden tegen een 
borg verstrekt.  
 
Wat als de wifi buiten werking is?  
Dan werkt de domotica niet en zijn de deuren niet meer gesloten. Dan zetten we mensen bij de 
deuren voor de veiligheid.  



Verhuizing  
 
Wanneer vindt de verhuizing plaats?  
Half juni gaan we verhuizen. De verhuizing staat (onder voorbehoud) gepland op dinsdag 20 en 
woensdag 21 juni. We verhuizen van de algemene spullen alleen de tuinmeubels. Voor de rest wordt 
Heide compleet opnieuw ingericht. Alleen de gebruiksspullen (zoals spelletjes, boeken, etc) gaan 
mee, plus de persoonlijke eigendommen uit de kamers van de bewoners. Mantelzorgers mogen de 
eigen spullen van tevoren zelf in- en uitpakken, of dit (kosteloos) door het verhuisbedrijf laten doen. Er 
is een verhuisplan in de maak, waarbij we nadenken over de volgorde van de verhuizing en een zo fijn 
mogelijke daginvulling voor de bewoners. Met natuurlijk een feestelijke ontvangst op Heide!  
 
Zijn er kosten verbonden aan het laten inpakken en/of uitpakken door verhuisbedrijf?  
Nee  
 
Wie regelt de adreswijziging bij de gemeente?  
Dat verzorgt Anna Ouderenzorg. We zorgen ook voor verhuisberichten die u kunt gebruiken.  
 
Als ik nu een huisdier heb, mag ik die dan meenemen?  
Ja  
 
Mag ik mijn eigen bed meenemen?  
Voor iedereen is een verpleegbed beschikbaar. Maar als u liever uw eigen bed meenemen, dan kan 
dat: dan overleggen we dit met u.  
 
Wat doe ik met de spullen die we niet meenemen, maar die we wel willen houden?  
Deze kunt u na de verhuizing ophalen. Hiervoor worden data bekendgemaakt.  
 
Heb ik keuze over de plaats van mijn kamer?  
De plaats van de eigen kamer, hangt samen met de leefsfeer waar u zich het meest thuis voelt. We 
overleggen deze indeling met u.  
 
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 
 
Komt er een kijkdag voor bewoners?  
Zaterdag 3 juni organiseren we een open dag voor iedereen die geïnteresseerd is. Daarna maken we 
het pand schoon voor de inhuizen van de bewoners. 

 


