
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Belangrijk bericht voor alle cliënten die gebruikmaken van steunkousen 
 
 
Als u hulp krijgt bij het aantrekken van steunkousen, maakt de zorgmedewerker gebruik van 
handschoenen. Dit is uit arbotechnisch oogpunt van belang en het is voor u ook fijner. Per 1 juli 
2016 krijgt iedere cliënt handschoenen die de zorgmedewerker gebruikt om de steunkousen aan- 
en uittrekken. 
 

 Bij cliënten in de woonzorgcentra Hugo-Oord en De Raatstede staat vanaf 1 juli een bakje op 
een vaste plaats in het appartement. Daarin liggen de handschoenen, de steunkousen en 
eventueel een aantrekhulpmiddel. De handschoenen worden gewassen door het zorgteam. 

 

 Bij cliënten die gebruikmaken van Thuiszorg Pieter Raat komen de handschoenen ook op een 
vaste plek te liggen. Cliënten zorgen er zelf voor dat de handschoenen een keer per week 
worden gewassen. Dat is belangrijk om schoon en hygiënisch te kunnen werken.  

 
De preventiemedewerker van uw zorgteam zorgt ervoor dat u de handschoenen en/of de bakjes 
krijgt.  
 
De preventiemedewerkers zijn: 
De Raatstede etage 1 & 2 : Trudy Kokkelink en Anka van Toren 
De Raatstede etage 3 & 4 : Margaret Bankras, Alie Bleeker en Petra Siemons 
Hugo-Oord   : Michelle Padmore, Moni Bijman  
Thuiszorg Pieter Raat  : Ans  Dignum en Sonja Buscher 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 
 



 

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

 
OPLEVERING APPARTEMENT METAMORFOSES 

Wist u dat een appartement uiterlijk zeven dagen 
na vertrek of overlijden leeg opgeleverd moet 
worden? De dag van overlijden/vertrek geldt als 
eerste dag. Behang en vloerbedekking inclusief 
lijmresten moet dan zijn verwijderd, tenzij anders 
overeengekomen is.  
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AGENDA FEEST IN HET ARBORETUM 

 2 juni 15.30 uur Heropening Arboretum  

 2 juni 19.15 uur Gratis optreden Shantykoor 
Brakzand in het Arboretum 

 6 juni 10.30 uur Rollatorloop vanaf het 
Arboretum 

 6 t/m 20 juni Gouden Dagen campingweken 

 9 en 16 juni 19.30 uur Keezbord-toernooi in 
het Arboretum  

 Voor meer evenementen: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl 

 
De verkiezingen voor de cliëntenraad op 2 juni 
a.s. gaan niet door. Er heeft zich één kandidaat 
gemeld voor één vacature. Binnenkort meer 
informatie. 

Wij zijn trots op het mooie resultaat van het 
Arboretum en willen dat graag aan u laten zien! 
Donderdag 2 juni a.s. om 15.30 uur heropent 
wethouder Monique Stam het Arboretum tijdens 
een feestelijke bijeenkomst. 
  
Ook u bent van harte welkom voor een hapje en 
een drankje. Om 17.00 uur kunt u aanschuiven 
voor een feestmenu (à € 8,80) en om 19.15 uur 
treedt Shantykoor Brakzand op.  

Er wordt hard gewerkt aan een opfrisbeurt van 
de appartementen voor tijdelijk verblijf in De 
Raatstede. Ze zijn bijna klaar. Rond de zomer 
krijgt u te zien wat de plannen zijn voor het 
atrium en het restaurant van De Raatstede. 
Daarvoor is gebruikgemaakt van de sfeerborden 
die eind 2015 door cliënten, medewerkers en 
bezoekers zijn ingevuld. 

 

 

 

Een nieuwe cliënt heeft 
daarna zes dagen de tijd om 
het appartement te betrekken.  
 
De Pieter Raat Stichting krijgt 
niet meer dan dertien dagen 
leegstand vergoed door de 
overheid. 
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