
  
  

Ruimte   voor   Dementie     
Huisregels   voor   de   toegankelijkheid   tot   en   in   de   
psychogeriatrische   groepswoningen     

  
Binnen   Sensire   regio   Zutphen/Lochem   hechten   wij   grote   waarde   aan   de   
huiselijke   sfeer   én   aan   de   vrijheid   voor   al   onze   bewoners.   Vandaar   dat   wij   
dezelfde   principes   hanteren   als   thuis   waar   het   gaat   om   gesloten   en   open   
deuren.   Deze   wijziging   met   bijbehorende   huisregels   is   doorgevoerd   sinds   1   
januari   2020.   Indien   de   veiligheid   van   een   individuele   bewoner   wél   vraagt   
om   het   afsluiten   van   één   of   meerdere   specifieke   deuren   of   kastjes,   dan   is   
maatwerk   mogelijk.   
  

Toegang   tot   de   groepswoningen   
  

De   Lunette:   Laarpoort ,    Berkelpoort     en     Veerpoort   
● De   voordeur   van   elke   afzonderlijke   bungalow   is   geopend   tussen   9.00   en   

20.00   uur.   Mocht   u   als   naaste   na   20.00   uur   op   bezoek   willen   komen,   dan   
kunt   u   voor   toegang   tot   de   bungalow   een   tag   ophalen   bij   de   receptie   De   
Lunette.   

● Vanuit   elke   verdieping   kan   iedereen   vrij   gebruik   maken   van   de   lift   en   
hiermee   naar   beneden   of   naar   boven   gaan.     

● De   traphekjes   blijven   ter   preventie   van   valincidenten   wel   gesloten,   maar   
u   kunt   een   tag   ophalen   als   u   een   traphekje   wilt   openen/sluiten.     
  

Het   Spijk   
  

Spijk   Bungalows   
● De   toegangsdeur   richting   de   vijf   Spijk   Bungalows   is   geopend   tussen   9.00   

en   19.00   uur.   Mocht   u   als   naaste   na   19.00   uur   op   bezoek   willen   komen,   
dan   kunt   u   aanbellen.   

● Na   19.00u   kunt   u   aanbellen.   De   deur   die   toegang   geeft   vanuit   de   
parkeerplaats   is   ook   tussen   9.00   en   19.00   uur   vrij   toegankelijk.   Na   19.00   
uur   is   deze   deur   niet   meer   in   gebruik,   dan   kunt   u   zich   melden   via   de   
bovengenoemde   toegangsdeur.   

● De   voordeuren   naar   de   afzonderlijke   bungalows   zijn   altijd   open.   
  

Spijk   Hoeve   en   Hofpoort   
De   centrale   entreedeur   van   Spijk   is   geopend   tussen   9.00   en   19.00   uur.   
Mocht   u   als   naaste   na   19.00   uur   op   bezoek   willen   komen,   dan   kunt   u   
aanbellen.   
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De   Borkel   
  

De   Flora   
● De   deuren   die   toegang   geven   tot    Hortensia/De   Vlier    en   

Kamperfoelie/Sering    zijn   geopend   tussen   9.00   en   19.00   uur.   Mocht   u   
als   naaste   na   19.00   uur   op   bezoek   willen   komen,   dan   kunt   u   aanbellen.   

● Vanuit   elke   verdieping   kan   iedereen   vrij   gebruik   maken   van   de   lift   en   
hiermee   naar   beneden   of   naar   boven   gaan.     

● De   traphekjes   blijven   ter   preventie   van   valincidenten   wel   gesloten.   U   
kunt   een   tag   ophalen   als   u   een   traphekje   wilt   openen/sluiten.     

  
De   Beekdelle   
De   entreedeur   tegenover   de   lift   die   op   de   eerste   verdieping   die   toegang   
geeft   tot   de   drie   groepswoningen   is   geopend   tussen   9.00   en   19.00   uur.   
Mocht   u   als   naaste   na   19.00   uur   op   bezoek   willen   komen,   dan   kunt   u   
aanbellen.   
  

Voor   alle   groepswoningen   
  
● De    balkondeuren    of    tuindeuren    zijn   overdag   altijd   open.   De   bewoner   

heeft   de   keuze   om   naar   buiten   en   weer   naar   binnen   te   gaan.   In   de   avond   
worden   de   deuren   op   slot   gedraaid   door   het   zorgteam.     

● De    kasten    in   de   groepswoning,   zoals   badkamerkastjes,   besteklades   en   
kledingkasten,   zijn   niet   op   slot.   Wel   zijn   de   schoonmaakartikelen   en   de   
medicijnen   opgeborgen   achter   een   gesloten   kastdeur.   

● De    deuren   van   de   nooduitgang    blijven   gesloten.   Deze   gaan   alleen   bij   
nood   automatisch   open.     

● De    eigen   (slaap)kamer    is   het   privé-domein   van   de   bewoner.   Deze   kan   
zij/hij,   indien   gewenst,   overdag   afsluiten   om   persoonlijke   eigendommen   
te   beschermen.   Alle   bewoners   die   ertoe   in   staat   zijn   krijgen   een   eigen   
sleutel/tag   in   beheer.   Ook   naasten   kunnen   een   tag   krijgen   om   toegang   te   
krijgen   tot   de   eigen   (slaap)kamer.   

  
  

Meer   informatie   
Voor   meer   informatie   kunt   u   terecht   bij   het   zorgteam   van   desbetreffende   
groepswoning.   
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