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Beste lezer,
Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze zorgorganisatie. Met deze informatie-

brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren over de Zevenster.

De Zevenster is weliswaar kleinschalig, maar groot in zorg. De zorg in de Zeven-

ster draait om aandacht en jezelf mogen zijn. In alles wat we doen staat de mens 

centraal. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit van zorg, maar ook 

kwaliteit van leven. Als wij onze cliënten vragen ons te beschrijven, zijn intiem,  

een warm bad en een huiselijke sfeer de meest gebruikte termen.

“ Warme en individuele zorg afgestemd op het ziektebeeld van  
de cliënt. Met kennis van zaken en aandacht voor de mens die  
de cliënt is geweest en wie hij/zij wil zijn.”

De Zevenster biedt onder meer verpleeghuiszorg. Voor ouderen die helaas niet 

meer thuis kunnen blijven wonen zijn er diverse mogelijkheden om bij ons te 

komen wonen. Mantelzorgers kunnen door ons ontzorgd  worden door de deel-

name van hun dierbaren aan onze dagbesteding of door een tijdelijk verblijf in 

onze logeerkamer. Ook organiseren wij activiteiten voor onze bewoners én voor 

ouderen in de omgeving, iedereen is hierbij van harte welkom.

In deze brochure schetsen wij u een beeld van de Zevenster, ons zorgaanbod  

en onze faciliteiten. Wanneer u na het lezen nog vragen heeft, kunt u altijd contact 

met ons opnemen.

Wim G.H.M. Ansen MSM 

Raad van Bestuur
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De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum, waar de mens mens kan zijn. Bij ons draait de zorg namelijk 

om mensen: onze bewoners, zijn/haar familie en/of mantelzorger, onze vrijwilligers en natuurlijk onze 

medewerkers. Aandacht, jezelf mogen zijn, een goede verzorging en goede communicatie met de familie 

en/of mantelzorgers, dat is waar het bij ons om gaat. Het opbouwen van vertrouwen en een band met 

elkaar is een belangrijk onderdeel van onze zorgverlening.

Hoe we dat doen? Door het bieden van een groot aanbod aan zorg op basis van individuele begeleiding, 

met oog voor de achtergrond en de eigen normen en waarden van de zorgvrager. Alles is gericht op de  

persoonlijkheid van de zorgvrager en zijn/haar eigen gewoontes. Tezamen kijken we wat de zorgvrager 

kan en wil, en hoe wij hierbij kunnen helpen.

Onze missie
Onze missie is om kwetsbare ouderen zowel in de 

thuissituatie als in de beschutte omgeving van ons 

verpleeghuis, professionele zorg en behandeling te geven, 

recht te doen aan hun welzijn en autonomie en 

mantelzorgers zoveel als mogelijk bij het zorgproces te 

betrekken en te begeleiden.  

Onze missie is ook om onze medewerkers en vrijwilligers 

een stimulerende (werk)omgeving te bieden, waar de indi-

viduele capaciteiten ten volle ingezet kunnen worden. Wij 

willen voor hen een betrouwbare en loyale partner zijn.

Onze visie
In onze visie moeten mensen in staat worden gesteld 

om samen met zijn/haar naasten, rekening houdend met 

de  lichamelijke en/of geestelijke situatie, eigen keuzes te 

maken. Wij willen hierin een partner zijn met kennis van 

zaken, aandacht voor wie de zorgvrager (geweest) is en 

wie hij/zij wil zijn. Wij hechten grote waarde aan de  

achtergrond, eigen normen en waarden, zelfredzaamheid 

en privacy van onze zorgvragers. Het opbouwen van  

vertrouwen en een band met elkaar vormt voor ons de 

basis. Dit willen we bereiken door kleinschaligheid, indivi-

duele begeleiding en oplossingsgericht meedenken.

De kern van de Zevenster
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Lukt thuis wonen helaas niet meer? Zijn de risico’s veranderd en is de situatie thuis niet 
meer veilig? Bij de Zevenster vindt u de mogelijkheid om kleinschalig te wonen voor  
mensen met beginnende dementie en voor mensen met dementie in een gevorderd  
stadium. Kleinschalig wonen is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare 
omgeving. De medewerkers werken alleen op deze afdeling en zoveel mogelijk vast per 
woning, zodat zij voor de bewoners een vertrouwd gezicht zijn. 
De medewerkers vormen samen met de bewoners het huishouden van de woning, waarbij 
de medewerkers met hun ondersteuning en zorg aansluiten bij de leefstijl 
en de voorkeuren van de bewoners.

Kleinschalig wonen met dementie
Voor mensen met dementie met een toegekende BOPZ heeft de 

Zevenster een verpleegafdeling die is opgedeeld in vijf 

woningen. Elke woning biedt aan acht bewoners de mogelijk-

heid om hier volgens het principe kleinschalig wonen begeleid 

en verzorgd te worden. Deze afdeling biedt beschermd wonen 

aan in een fixatievrije instelling. Wij werken samen met een 

Specialist Ouderengeneeskunde en deze arts bezoekt de 

afdeling wekelijks. Zie voor meer informatie onze website.

Wonen met dementie
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Als (toekomstig) bewoner van de Zevenster kunt u  

of uw naaste mogelijk te maken krijgen met vrijheids-

beperkende maatregelen. Graag willen wij u nader 

informeren over ons beleid hieromtrent.  Het beleid 

van de Zevenster is gericht op een grote terughou-

dendheid in het gebruik van deze maatregelen. 

Ons uitgangspunt is dat bij bewoners met dementie of 

een delier, er geen middelen gebruikt worden die hen 

in hun bewegingsruimte beperken. Er zal allereerst 

naar een alternatief gezocht worden. In principe is 

het gebruik van een verpleegdeken, zitbroek, een 

veiligheidsgordel in bed of dergelijke, niet toegestaan. 

Ook het onder dwang toedienen van vocht en voeding 

valt onder dit uitgangspunt. Mochten wij, in zeer 

uitzonderlijke situaties, voor de bewoner geen goed 

alternatief voor fixatie kunnen vinden, dan schakelen 

wij daarvoor het behandelteam in.

BOPZ (Bijzondere Opnemingen  
in Psychiatrische Ziekenhuizen)
Binnen de Zevenster zijn onder meer bewoners met 

dementie opgenomen. Voor het merendeel van hen 

geldt dat zij een zogenoemde BOPZ-verklaring nodig 

hebben. Dit houdt in dat zij onder verzwaard toezicht 

bij ons wonen. Vaak is dat in een ‘beschermd’ deel 

van het gebouw, zoals de Leliehof. Deze afdeling is 

afgesloten met een deur met een toegangscode, zodat 

de bewoners de woning niet zomaar kunnen verlaten. 

Uiteraard kan dit wel onder begeleiding.

 

Alternatieven
Domotica, zoals een bed contactmat, een 

infraroodsensor, videobewaking op de gangen of een 

chip in schoeisel,  kunnen veelal als alternatief voor 

fixatie ingezet worden. Zorgvuldig gebruik van 

domotica leidt tot verhoging van een gevoel van 

veiligheid, zelfredzaamheid en daarmee de kwaliteit 

van leven. Domotica wordt in de Wet BOPZ niet gezien 

als fixatie.

In de praktijk worden alle besluiten over het gebruik 

van vrijheidsbeperkende maatregelen en de inzet 

van alternatieven in nauw overleg met de wettelijke 

vertegenwoordiger van de bewoner besproken. 

De rechtspositie van de vertegenwoordiger is in 

de Wet BOPZ geregeld.

Voor meer informatie over de Wet BOPZ verwijzen 

we u naar de website van de rijksoverheid. Hier kunt u 

desgewenst ook de brochure downloaden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ 

brochures/2009/06/29/over-de-wet-bopz. 

Waarborgzegel Fixatievrije 
Zorginstelling 

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 

2011 een kompas en een beloning voor zorginstel-

lingen die willen excelleren in zorg voor vrijheid en 

veiligheid voor mensen met dementie. De criteria voor 

het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven 

handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit 

de Wet zorg en dwang. Met een driesterrensysteem 

maken instellingen duidelijk waar ze staan. 

De Zevenster is sinds 2019 in het bezit van de 1ste ster 

van het waarborgzegel.

Informatie Vrijheidsbeperkende 
Maatregelen

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kan de Zevenster u verpleeghuiszorg bieden. De zorg voor 

cliënten met een chronische lichamelijke beperking wordt verspreid over het verpleeghuis gegeven, er is 

geen aparte afdeling. Dit biedt als voordeel dat een bewoner in principe niet intern hoeft te verhuizen als 

hij/zij meer zorg nodig heeft. Ook hebben wij een echtparenkamer, u kunt hier gebruik van maken als één 

van de twee partners voor de juiste ZZP geïndiceerd is. Wanneer u bij ons komt wonen, valt uw medische 

behandeling onder de behandeldiensten van ons zorgcentrum, mondzorg plus en maatschappelijk werk. 

Bij de Zevenster heeft iedere bewoner een eigen kamer met een douche en toilet. De kamer kan geheel 

naar eigen smaak ingericht worden.

Wonen met een lichamelijke beperking
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Tijdelijke Ondersteuning

Logeerkamer (respijtzorg)
De druk op mantelzorgers is groot. Als zij heel even op adem 

moeten komen, zelf ziek zijn of bijvoorbeeld een weekend weg 

willen, kunnen zij hun dierbare bij ons laten logeren. 

Met de logeerkamer kunt u met een gerust hart de zorg voor 

uw dierbare tijdelijk overdragen aan onze professionele krach-

ten. De logé kan gewoon met alles meedraaien.  

Deelnemen aan de dagactiviteiten, gebruikmaken van de 

huiskamer, mee-eten, alles. U kunt komen logeren vanaf één 

nacht. Voor de vergoeding van het verblijf zijn veel mogelijkhe-

den. Er kan een beroep worden gedaan op de zorgverzekeraar, 

de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning) of het PGB (persoonsgebonden budget). Zelf 

betalen is natuurlijk ook mogelijk.

Kortdurende opname 
Als u nog zelfstandig thuis woont, kunt u tijdelijk zorg of verple-

ging nodig hebben. Bijvoorbeeld voor herstel na een operatie 

of een ongeval of wanneer u als alleenstaande  tijdelijk niet in 

staat bent zelfstandig thuis te functioneren. Ook in een laatste 

levensfase is kortdurende eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoor-

beeld als thuis geen terminale zorg verleend kan worden.

Voor dit soort situaties biedt de Zevenster kortdurende opna-

me aan. Gedurende de opnameperiode kunt u bij ons terecht 

voor persoonlijke verzorging en begeleiding.

Wanneer dat nodig is, dan kunt u ook gebruikmaken van de 

diensten van onze fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.  

Bij een kortdurende opname blijft uw huisarts verantwoordelijk 

voor de medische zorg.
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Dagbesteding
Dagbesteding voor ouderen is een steuntje in de rug voor 

mensen die nog zelfstandig thuis wonen. De dagbesteding van 

de Zevenster helpt onder meer gevoelens van eenzaamheid 

tegen te gaan, maar ook lichamelijke of psychische problemen 

kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan ons dagbeste-

dingsprogramma. Daarnaast ontlast dagbesteding uw partner 

en/of mantelzorger. Tevens kan dagbesteding ondersteuning 

bieden in de periode na een ziekenhuisopname. En het kan bo-

vendien een goede tussenoplossing zijn om de wachttijd voor 

opname in het verzorgingshuis te overbruggen. 

Afhankelijk van de mogelijkheden en uw wensen stellen wij 

voor iedere deelnemer een individueel pakket van activiteiten 

samen. Natuurlijk kunt u zelf ook activiteiten aangeven die u 

graag zou willen doen. Verder kunnen deelnemers en hun  

mantelzorgers bij de activiteitenbegeleiders terecht voor 

vragen en advies met betrekking tot zorg, welzijn, netwerk- 

ondersteuning en begeleiding.

Noodopvang bij dementie
Wij kunnen noodopvang bieden wanneer uw situatie ineens 

verandert als u nog zelfstandig thuis woont met dementie.  

Want soms kan uw gedrag ineens sterk veranderen, waardoor 

uw veiligheid en die van anderen in uw directe omgeving in 

gevaar komt. Bijvoorbeeld bij plotseling afwijkend gedrag zoals 

agressie of dwaalgedrag. Maar er kan ook een acute nood- 

situatie ontstaan als uw mantelzorger wegvalt door ziekenhuis-

opname of overbelasting. Bij de Zevenster wordt u tijdens de  

nood opvang opgenomen in een groep van acht medebewo-

ners op een beschermde afdeling. U heeft een  kleine noodka-

mer met een bed en een toilet.

Tafeltje dekje
Woont u in Zevenhuizen of omstreken en bent u zelf

niet meer in staat een maaltijd te verzorgen?

Maak dan gebruik van onze Tafeltje dekje service.

Onze vrijwilligers brengen 2 tot 3 keer per week koel

verse maaltijden bij u aan huis.

Voor meer informatie over onze dagobesteding, deelname en actuele activiteiten kunt u op onze website terecht.
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Wat onze bewoners van ons  
kunnen verwachten

De verzorging
Bij de verzorging werken zowel verpleeg-

kundigen als zorghulpen, assistenten 

welzijn en helpenden.  De verzorging 

ondersteunt de bewoner bij de algeme-

ne dagelijkse levensverrichtingen. Deze 

zorg is persoonsgebonden en afhankelijk 

van de zorgvraag. De verzorging kan 

bijvoorbeeld helpen bij het wassen en 

aankleden, het eten en drinken of de 

medicatieverstrekking. Ook de dagelijkse 

huishoudelijke werkzaamheden worden 

door deze medewerkers gedaan. Waar 

mogelijk helpen de bewoners hier onder 

begeleiding aan mee.

Uw eigen kamer
Bij de Zevenster heeft iedere bewoner 

een eigen kamer met sanitair!  

De kamer bestaat uit een hal, douche- 

en toiletruimte en een zit-/slaapkamer. 

Echtparen hebben een aparte slaap-

kamer. In de hal bevinden zich een 

aanrechtblok en enkele kasten.  

In de douche- en toiletruimte zijn op  

diverse plaatsen armsteunen  

aangebracht en is een douchestoel 

aanwezig. De kamer op de verpleeg- 

afdeling bestaat uit een douche- en 

toiletruimte en een zit-/slaapkamer.  

Het staat geheel vrij om de kamer naar 

eigen smaak in te richten, waarbij er wel 

een aantal veiligheidseisen zijn die met 

de nieuwe cliënten van tevoren 

doorgenomen worden.

Gezamenlijke  
huiskamer
Onze bewoners vormen met elkaar 

een gewoon huishouden en kunnen, 

natuurlijk onder begeleiding, zelf  

hun dagelijkse leven inrichten.  

In de gezellige huiskamer kan  

samen gegeten worden en er vinden 

activiteiten plaats. Gezellig met elkaar 

ontbijten, koffie drinken en de warme 

maaltijd gebruiken. De krant bespreken,  

sjoelen, lekker om de sfeerhaard zitten 

of meedoen aan een spel. Het kan  

allemaal, maar niks moet en alles mag!
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Welzijn
Het welzijn van onze bewoners is erg 

belangrijk voor ons. Daarom worden er 

meerdere activiteiten georganiseerd 

zoals soos- en bingomiddagen, 

filmmiddagen, meezingen, een 

hondencontactochtend en ouderengym.  

Ook gaan we gezamenlijk naar de markt 

in het dorp. Daarnaast eten we poffertjes 

en maken we dingen met elkaar  

tijdens workshops. Bewoners worden 

door onze medewerkers geïnformeerd 

over de diverse activiteiten waaraan zij 

kunnen deelnemen. Er staat tevens een 

actueel overzicht op onze website.

Huisdieren
In overleg zijn kleine huisdieren in een 

kooi toegestaan. Voorwaarde is wel dat 

de bewoner zelf of zijn familie er voor kan 

zorgen en dat er geen overlast ontstaat 

voor de medebewoners en het personeel. 

Kerkdienst
Het is voor bewoners mogelijk om  

iedere zondagochtend in de Zevenster 

een kerkdienst van de Nederlands  

Hervormde Kerk bij te wonen. Als u  

niet zelfstandig de kerkdienst kunt 

bijwonen, dan kunnen vrijwilligers  

van de kerk u komen ophalen en  

terugbrengen. U kunt de kerkdienst ook 

via uw eigen televisie volgen.

Het rookbeleid 
De Zevenster wil een rookvrije zorgin-

stelling zijn, hierdoor is roken in ons 

gebouw niet toegestaan. Uiteraard hou-

den wij wel rekening met de gewoontes 

van onze bewoners. Voor bewoners die 

roken wordt er altijd naar een oplossing 

gezocht.

Behandeldiensten
Niet alleen onze vaste medewerkers  

zijn betrokken bij de zorg, maar nog 

veel meer mensen. Onze behandel-

dienst bestaat uit:

•  Artsen; zowel huisartsen als een  

Specialist Oudergeneeskunde

•  Een psycholoog en een  

maatschappelijk werker

•  Een fysiotherapeut en een  

ergotherapeut

•  Een logopedist, tandarts en een  

diëtiste

De Specialist Oudergeneeskunde en de 

psychologe werken nauw samen op het 

gebied van het gedrag en lichamelijk 

welbevinden van onze bewoner.
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Eten en drinken
Onze keuken verzorgt dagelijks het eten 

en drinken voor de cliënten, gasten en 

het personeel. Op de woningen kookt 

het zorgpersoneel en zij betrekken de 

bewoners hierbij. De warme maaltijd 

bestaat uit een 3-gangen keuzemenu 

en wordt in de middag geserveerd. 

Het ontbijt en het avondeten is een 

broodmaaltijd. Bij de bereiding van 

de maaltijd wordt rekening gehouden 

met ieders wensen, eventuele diëten 

en natuurlijk allergieën. Op feestdagen, 

verjaardagen en tijdens specifieke 

gebeurtenissen en activiteiten besteden 

we speciale aandacht aan onze maaltij-

den. Om de cliënttevredenheid te bewa-

ken, houden wij regelmatig op basis van 

specifieke meetpunten interviews met 

alle maaltijdafnemers.

Faciliteiten 
Voor het gemak van onze bewoners,  

beschikt de Zevenster over veel facilitei-

ten om het wonen bij ons zo aangenaam 

mogelijk te maken. Van kapper tot zaal-

huur en een rolstoelbus. 

Een overzicht:

•  Een tandarts en een medisch pedicure

•  Restaurant voor een kopje koffie of  

een gezellige lunch

•  Zaalhuur en catering voor bijvoorbeeld 

het vieren van een verjaardag

• Kapper

• Bibliotheek

• Rolstoelbus

•  Computerruimte met ondersteuning

• Kerkdienst

Voor meer informatie over onze  

faciliteiten verwijzen wij u graag naar 

onze website.

Restaurant
De Zevenster beschikt over een eigen 

gezellig restaurant. Het restaurant is 

overdag geopend voor een kopje koffie 

of thee. En tussen de middag, van  

12.00 uur tot 13.30 uur, kunnen bewo-

ners, bezoekers, personeel en inwoners 

van Zevenhuizen en omstreken 

genieten van een lekkere lunch. 
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De telefoon
Net als thuis kunnen bewoners er 

voor kiezen een vast telefoontoestel 

te nemen. Dit kan de Zevenster voor u 

organiseren, de kosten hiervoor worden 

bij u in rekening gebracht. Een vaste 

telefoon is echter niet verplicht, u kunt 

er ook voor kiezen om zelf een mobiel 

telefoonabonnement te regelen.

Alarmering
U krijgt een alarmeringsknop waarmee 

u op elke plek in ons huis alarm kunt 

slaan. In principe komt er dan een 

verzorgende naar u toe. Indien nodig 

kan er ook een spreekluister verbinding 

aangelegd worden.

Huishoudelijke dienst 
Goede zorg betekent ook goede zorg 

voor de woonomgeving. Daarvoor zorgt 

onze huishoudelijke dienst. De huishou- 

delijke dienst maakt eenmaal per week 

de kamer van de bewoner schoon.  

Dit gebeurt zo veel mogelijk op een vast 

tijdstip en op een vaste dag. 

Daarnaast zorgt onze huishoudelijke 

dienst voor het onderhoud van het ge-

bouw, de installaties en de inventarissen. 

 

Ook de verwijdering van afval uit de 

leefomgeving en allerhande klusjes in en 

rondom het huis behoort tot hun taken.

Wasverzorging
Linnengoed, handdoeken en thee- 

doeken worden door de Zevenster 

verstrekt en gewassen. Alle kleding van 

de bewoners kan door ons gewassen 

worden. Het duurt gemiddeld 1,5 week 

voordat de was gewassen en gestreken 

is. Indien de bewoner of zijn/haar 

familie zelf kleding of een deel van de 

kleding wil wassen, dan kan dat 

natuurlijk ook. Alle kleding moet 

gemerkt zijn, ook als men zelf wast. 

Het merken van kleding kan eventueel 

tegen een vergoeding door de 

Zevenster verzorgd worden.
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Om in de Zevenster te kunnen komen wonen, heeft u een zorgindicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In deze zorgindicatie staat nauwkeurig omschreven welke 
zorg u nodig heeft en hoeveel. Op grond van het zorgindicatiebesluit wordt de zorg aan de 
Zevenster toegewezen. Naar aanleiding van deze zorgindicatie wordt het aanbod van de 
zorg die wij gaan bieden afgestemd op uw individuele zorgbehoefte. Een eerstelijnsopname 
verloopt via de huisarts en de maatschappelijk werker van de Zevenster. 

Hoe werkt de zorg in de Zevenster?

Zorgplan
Uitgangspunt van de Zevenster is dat onze zorg- en dienstverlening 

uw kwaliteit van leven ondersteunt. U bepaalt hierin wat voor u 

belangrijk is. Iedere bewoner van de Zevenster krijgt een contactver-

zorgende toegewezen. Deze contactverzorgende verzorgt primair de 

communicatie met u en met uw familie en/of mantelzorger en stelt 

in samenspraak uw zorgplan op.

In het zorgplan staat beschreven hoe u uw leven kunt voortzetten 

zoals u dat gewend was, en hoe u met uw mogelijkheden datgene 

kunt blijven doen wat u zelf zinvol en belangrijk vindt. 

Afhankelijk van uw zorgvraag, kunt u bij het opstellen en aan-

passen van het zorgplan ook met andere disciplines te maken 

krijgen. Tijdens het zorgplanoverleg worden de zorgafspraken 

in overleg met u of uw wettelijke vertegenwoordiger definitief 

gemaakt.

Uw individuele zorgbehoefte wordt in een persoonlijk zorgplan 

vastgelegd, zodat iedere verzorgende hiervan op de hoogte is. 

Het zorgplan wordt twee keer per jaar, of zo vaak als 

noodzakelijk is, door de contactverzorgende met de bewoner 

en zijn/haar contactpersoon besproken en waar nodig bijgesteld.
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Cliëntenportaal
U of uw eerste contactpersoon kan digitaal mee  

lezen in het zorgdossier via Carenzorgt. Dit digitale 

zorgdossier geeft u inzicht in de geboden zorg. 

Ook kunt u de kalender gebruiken om samen de 

zorg te organiseren of om te zien wie er langs komt. 

Daarnaast kunt u berichten schrijven om te laten 

weten hoe het gaat en kunt u notities bijhouden om 

belangrijke zaken niet te vergeten.

Bij uw opname ontvangt u een handleiding en een 

code om een account te kunnen aanmaken, zodat u 

toegang tot uw dossier krijgt.

Zorg rondom levenseinde
Onderdeel van ons werk in de Zevenster is het zorg- 

vuldig omgaan met de zorg rondom het levenseinde. 

In de laatste fase van ons leven kunnen we voor 

belangrijke beslissingen komen te staan. 

Wij respecteren hierin uw laatste wensen en stellen  

alles in het werk om u op basis van uw eigen geloofs- 

en levensovertuiging afscheid te kunnen laten nemen.

Over onze zorgverlening rondom het levenseinde  

hebben wij een uitgebreide folder uitgegeven, waarin 

alle aspecten naar voren komen. Vraag ernaar als u 

deze folder nog niet ontvangen heeft.

De Zevenster heeft zeer loyale medewerkers, dit versterkt de band en het contact met de 

bewoners en de cliënten in de thuiszorg. Want voor u en uw familie/mantelzorger zijn ‘vaste’ 

gezichten in een team erg belangrijk, zowel in de verzorging als in de communicatie.  

Al onze medewerkers zijn zeer betrokken bij onze cliënten, hun werk en bij de Zevenster zelf. 

Mensen willen leren kennen en met een warm hart persoonlijke zorg bieden, dat is belangrijk. 

Dit is wat onze medewerkers dagelijks drijft:

• Ongemakkelijk makkelijk maken

• Met elkaar zorgen voor een glimlach op het gezicht van de cliënten

• Een goede sfeer en goed contact met elkaar hebben

• Het versterken van het vertrouwen en de band met elkaar

Onze medewerkers
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Familie, vrienden en mantelzorgers zijn van 

harte welkom om te blijven deelnemen aan 

uw leven als bewoner. Zij kennen als geen 

ander uw levensgeschiedenis, weten wat u  

fijn vindt en wat voor u belangrijk is.  

Daarom betrekken wij ze ook graag in uw

zorg, want hun kennis en betrokkenheid helpt 

ons bij het bieden van goede zorg en bij het 

kiezen van een passend activiteitenprogram- 

ma. Mantelzorgers krijgen bij ons de aandacht 

die zij verdienen. Zo worden ze altijd in de 

zorggesprekken betrokken. Verder kunnen 

mantelzorgers bij ons terecht voor vragen 

en advies met betrekking tot zorg, welzijn, 

netwerkondersteuning en begeleiding.

Familie, vrienden en mantelzorgers kunnen u 

gedurende de gehele dag komen bezoeken. 

Wij betrekken ze ook graag bij uw dagelijkse 

verzorging, bijvoorbeeld door een keer samen te koken. Daarnaast kunnen ze ook samen met u deelnemen 

aan onze activiteiten. Als zij bij u op bezoek komen, kunnen zij u - in overleg met ons - meenemen naar het  

restaurant voor een kopje koffie of bijvoorbeeld voor een wandeling naar het dorp.

Mantelzorgers en familie bij de Zevenster
In het leven van onze bewoners en in de zorg  van de Zevenster spelen familie, vrienden  
en mantelzorgers een heel belangrijke rol. De interactie met familie, vrienden en andere  
mantelzorgers maakt het leven van u als bewoner compleet. Zij worden dan ook nauw  
betrokken in het dagelijkse reilen en zeilen van onze zorg én bij uw zorgplan.

Vrijwilligers bij de Zevenster
Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk en 

afwisselend, u geeft ook écht betekenis 

aan iemands leven. Vrijwilligers zijn de 

gouden schakels in de zorg voor ouderen 

in onze samenleving. Vrijwilligers geven nét 

dat beetje extra aandacht, ondersteuning 

en gezelligheid, hetgeen de dag van een 

bewoner of cliënt nog een beetje zonniger 

kan maken. Dat maakt vrijwilligers 

onbetaalbaar. Vrijwilligers zijn een 

waardevolle aanvulling voor medewerkers 

die de professionele zorg voor hun 

rekening nemen. In de Zevenster spelen 

vrijwilligers een onmisbare rol in het 

dagelijkse reilen en zeilen van ons

 verpleeghuis en voor onze thuiszorgvra-

gers. We zijn er trots op dat zoveel mensen 

bereid zijn tot vrijwilligerswerk in en buiten 

ons zorgcentrum. Maar we kunnen altijd 

nog wat extra helpende handen gebruiken!  

Wilt u ook een steentje bijdragen? Maak 

dan een afspraak, samen met u bekijken 

wij hoeveel tijd u aan het vrijwilligerswerk 

wilt besteden en welke vrijwilligersactiviteit 

het beste bij u past. Meer informatie over 

vrijwilligerswerk bij de Zevenster vindt u op 

onze website.
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Kwaliteit bij de Zevenster
Kwaliteit is voor ons, maar zeker ook voor u, heel erg belangrijk. Tenslotte wilt u dat uw zorg in goede handen is en wilt u 

erop kunnen vertrouwen dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Ook kwaliteit van leven is hier onderdeel van. 

Voor ons personeel staat de tijd voor onze cliënten nemen én krijgen voorop in hun dagelijks werk. Want juist die knuffel of 

dat luisterend oor is zo belangrijk. Bij de Zevenster werken we dagelijks aan onze kwaliteit. Dat doen we met onze Cliënten-

raad, onze kwaliteitsmedewerker, door interne en externe onderzoeken (audits) en door een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen
Kwaliteit staat bij de Zevenster hoog in het vaandel. Op een 

aantal manieren proberen we de kwaliteit van onze zorg te 

bewaken en verder te ontwikkelen. In richtlijnen en protocollen 

hebben wij vastgelegd hoe te handelen in bepaalde situaties. 

Deze protocollen zijn opgenomen in ons kwaliteitssysteem. 

Door de invoering van dit kwaliteitssysteem zijn wij ISO 9001 

gecertificeerd.

Om de kwaliteit op peil te houden, te toetsen en waar nodig bij 

te sturen, vinden er verschillende interne toetsingsmomenten 

plaats op bijvoorbeeld medicatie, rapportages, maar ook hygiëne 

en dergelijke.

Daarnaast vinden er bij de Zevenster verschillende kwaliteits- 

metingen plaats zoals:

•  Cliënttevredenheid die gemeten wordt door Zorgkaart  

Nederland

•  Jaarlijks bezoek in het kader vanonze certificering, waarin 

het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst

• Interne audits

Zorgkaart Nederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Neder-

landse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de 

zorg met elkaar delen. Op de website vindt u ook ervaringen met 

de Zevenster, zoals deze: 

“Mijn kamer hier is prima. Ze maken hier elke week de boel schoon, 

dat is prima. Het eten is hier zeer goed, zeker zo goed als thuis. Er 

wordt hier genoeg georganiseerd, altijd leuke dingen. Afspraken 

komen ze goed na, geen op- of aanmerkingen over. Alle zusters zijn 

hier aardig en ze doen altijd wat je vraagt. Je wordt voldoende geïn-

formeerd, elke week krijg je wel post over het een of ander. Ik ben een 

tevreden mens en blij dat ik hier mag wonen.”

Alle ervaringen vindt u op www.zorgkaartnederland.nl. Wij nodigen 

iedereen uit om op de website uw ervaring met de Zevenster te 

delen. U helpt ons om onze kwaliteit te behouden of te verbeteren.

ISO 9001

Het ISO 9001 keurmerk heeft betrekking 

op het kwaliteitsmanagementsysteem 

dat de Zevenster gebruikt, hierdoor 

kunnen wij onze kwaliteit goed mana-

gen. Het systeem voldoet aan eisen die 

onder meer door patiënten/consumen-

ten en de overheid worden gesteld. 

Het keurmerk biedt een basisgarantie 

voor kwaliteit. Het geeft aan dat wij ons 

werk zodanig hebben georganiseerd, 

dat aan alle voorwaarden is voldaan om 

optimale zorg te kunnen leveren. Het 

perspectief van de cliënt is daarbij altijd 

het vertrekpunt.

Waarborgzegel Fixatievrije 

Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorgin-

stelling is sinds 2011 een kompas en 

een beloning voor zorginstellingen die 

willen excelleren in zorg voor vrijheid en 

veiligheid voor mensen met dementie. 

Zonder onnodige bureaucratie en met 

het accent op visie, cultuur, permanent 

leren en nieuwe kansen zien en aangrij-

pen, om bij te dragen aan de levens-

kwaliteit van mensen met dementie. 

De criteria voor het Waarborgzegel 

Fixatievrij Zorginstelling geven handen 

en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe 

uit de Wet zorg en dwang. Met een 

driesterrensysteem maken instellingen 

duidelijk waar ze staan. De Zevenster 

is sinds 2019 in het bezit van de eerste 

ster van het waarborgzegel.

Actiz

ActiZ is de branchevereniging voor 

werkgevers in zorg, wonen, welzijn, 

en zorg voor jeugd. ActiZ heeft een 

stevige en oorspronkelijke visie op de 

ontwikkeling van de zorg. Het bieden 

van maatwerk aan individuele cliënten 

staat daarin centraal. Deze visie wordt 

voor leden ondersteund met praktische 

activiteiten die gericht zijn op kennis-

ontwikkeling, innovatie en inspiratie. 

Ook het afsluiten van een cao behoort 

tot de taken van ActiZ.

Onze keurmerken



Het welzijn en de belangen van onze zorgvragers staan bij de Zevenster 

voorop. De medezeggenschap van u als zorgvrager is daarom van grote 

waarde voor ons. Wij zijn dan ook trots op onze Cliëntenraad.  

Dankzij haar bijdrage hebben zorgvragers en hun familie/mantelzorger 

de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die 

hen aangaan. De Cliëntenraad vertegenwoordigt iedereen, die zorg of 

een dienst ontvangt van de Zevenster. De leden van de Cliëntenraad 

hebben tot taak om het algemene belang van de zorgvragers te  

behartigen. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van de  

dagelijkse verzorging van alle zorgvragers van de Zevenster.

De Cliëntenraad heeft elke maand overleg met het bestuur over  

vragen, klachten en suggesties die wij van de zorgvragers ontvangen. 

Zijn er problemen die alle bewoners of een grote groep aangaan,  

dan zoeken zij daar met het bestuur naar oplossingen voor.  

Daarnaast praten zij met het bestuur over veranderingen en 

beleidsvoornemens die van belang zijn voor de zorgvragers. 

De Cliëntenraad heeft hierbij recht op informatie en ook recht 

op (verzwaard) advies over de bestuursplannen. Kortom, de 

Cliëntenraad houdt zich bezig met alle zaken die leiden tot 

verbetering van de leefsituatie van de zorgvragers. Meer informatie  

over onze Cliëntenraad vindt u in een aparte folder, vraag ernaar.

Klachten
Voor ons is het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die 

u krijgt. Maar hoe goed we ons best ook doen om kwalitatief 

goede zorg te leveren, het kan altijd voorkomen dat u toch niet 

helemaal tevreden bent. Klachten worden door ons altijd serieus 

genomen. Ze helpen ons om onze kwaliteit waar nodig  

te kunnen verbeteren. Iedereen aan wie de Zevenster zorg 

verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u 

zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u 

gedaan worden door uw eerste contactpersoon. Als u niet  

tevreden bent, kunt u uw klacht in de eerste plaats natuurlijk 

altijd bespreken met de medewerker(s) om wie het gaat of met 

zijn/haar leidinggevende. Onze medewerkers en teamleiders 

staan altijd open voor uw klachten. Of het nu gaat om fouten 

in de medische behandeling, de bejegening of een maaltijd die 

niet naar wens is. Alles is bespreekbaar, zodat wij samen met u 

naar een oplossing kunnen zoeken.

Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt 

u terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Als dit 

geen uitkomst biedt, kunt u uw klacht bij de regionale klachten-

commissie indienen. In de folder ‘Niet tevreden? Zeg het ons!‘ 

vindt u meer informatie over onze klachtenregeling.

Cliëntenraad
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Afspraken kamerbeleid 
brandveiligheid
De Zevenster is gehuisvest in een oud gebouw. Door de organisatie is alles gedaan om het risico 

op brand te minimaliseren. Er is een automatische brandmeldinstallatie die een rechtstreekse 

verbinding heeft met de brandweer. In het hele gebouw zijn rook- en brandmelders bevestigd. 

Als er rookontwikkeling of brand is, gaat het alarm af. Een grote groep medewerkers zijn  

bedrijfshulpverlener (BHV) en getraind om in geval van een calamiteit doeltreffend te kunnen 

handelen. Ondanks dat er veel geïnvesteerd is in de brandbeveiliging, is het risico op brand altijd 

aanwezig. Het voorkomen van brand is een belangrijk onderdeel en hierin spelen, naast onze 

medewerkers, de bewoners een belangrijke rol.  Daarom krijgt u bij opname een aantal huisregels 

op dit gebied uitgereikt.
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De Stichting Vrienden van de Zevenster is in

1990 opgericht en heeft tot doel het geven 

van materiële steun aan de Zevenster.  

Deze steun komt ten goede aan de bewoners, 

personeelsleden en vrijwilligers. Dankzij giften 

konden er in de loop van de tijd allerlei  

nuttige zaken worden gerealiseerd. U kunt 

hierbij denken aan banken voor de ingang 

van de Zevenster, tuintafels met parasols voor 

de zorgunit, een bijdrage aan de computer-

ruimte, waar bewoners enthousiast kunnen 

kennismaken met de computer of spel- 

materiaal voor de activiteitenbegeleiding. 

Jaarlijks wordt een uitje georganiseerd  

voor bewoners.

Wilt u ons ook steunen? 
Maak dan een bedrag over op 

rekeningnummer NL45 RABO 0375 0479 99 ten 

name van Vrienden van de Zevenster.  

Voor een bijdrage vanaf € 15,00 per jaar be-

hoort u al tot de ‘Vrienden van de Zevenster’.

Meer informatie over de stichting vindt u  

in een aparte brochure.

Wij hopen een duidelijk beeld te hebben geschetst van de dagelijkse gang van zaken  

bij de Zevenster. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

de Zevenster

Leliestraat 3

2761 HD Zevenhuizen ZH

T: (0180) 63 71 11

E: info@de7ster.nl

Stichting Vrienden van de Zevenster 

Tenslotte
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