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Informatie voor cliënten en/of hun
vertegenwoordigers

Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening
6. Ook de rechtspositie van de cliënt is omschreven in de beleidsnota wet BOPZ. (is
ter inzage)
7. Er is een clientenvertrouwenspersoon.
(zie folder Klachten/Beyartregister)
8. Klachten: Een specifieke BOPZ klachtenregeling maakt deel uit van de algemene
klachtenregeling en er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris. (zie folder
Klachten)
Woonzorgcentrum De Beyart is gelegen
in het hart van Maastricht.
Naast verschillende zorgproducten wordt
er vanaf juli 2009 verpleeghuiszorg geleverd aan religieuzen en externe cliënten
die zich thuis voelen in de speciale sfeer
van rust en geborgenheid van De Beyart.
De zorg omvat:

9. De verpleegunit bestaat uit 41 verpleegkamers deze bevinden zich op de 2de en
3de verdieping.

3. De verpleegunit is een gesloten afdeling dwz dat er indien nodig beschermende/vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast.
4. Dit kan niet zomaar, het beleid hiertoe
is vastgelegd in de beleidsnota wet
BOPZ. (is ter inzage)
5. De Beyart voert in het kader van deze
BOPZ nota een non-fixatie beleid!

De centrale ligging in het centrum van de
stad en de mooie parkachtige tuin geven
een extra dimensie aan het wonen en leven
in De Beyart.
Bent u op zoek naar zorg en/of een aangepaste woonomgeving, neem dan gerust
contact met ons op of bezoek onze
website: www.debeyart.nl
Hierop staat verdere informatie en veel
foto’s die u een beeld geven van het
dagelijkse leven in De Beyart.
Wilt u een afspraak maken dan kunt u zich
in verbinding stellen met de opnamefunctionaris mevrouw Yvonne Scholtes,
bereikbaar via
telefoonnummer 043-63 11 700.
e-mail: y.scholtes@debeyart.nl

1. Verpleeghuiszorg voor mensen met
een CIZ indicatie verblijf met behandeling (Psychogeriatrie).
2. Zorgzwaartepakket 5 en 7, intensieve
dementie zorg, is van toepassing.

Het aantal religieuzen zal naar verwachting
de komende jaren langzaam afnemen, om
die reden heeft woonzorg centrum De Beyart zich opengesteld voor iedereen die zich
thuis voelt in deze bijzondere ambiance.

Graag tot ziens in De Beyart.
10. De verpleegunit heeft vier huiskamers
voor de bewoners, waar dagelijks begeleiding aanwezig is.
11. De bewoners van de verpleegunit hebben allen een eigen kamer met een sanitaire ruimte en plaats voor privé eigendommen.
12. De zorgafspraken/behandeling worden
met de cliënt/vertegenwoordiger besproken en vastgelegd in het zorgplan.

