
Vraag Wordt er voor één bepaald dekbed gekozen?

Antwoord
Ja, en deze is dubbelzijdig. Mochten de stemmen van 2 verschillende dekbedden 

nagenoeg gelijk zijn, dan kan er ook voor een 2e dekbed gekozen worden

Vraag
Indien de bewoner niet zelfstandig naar de proefopstelling kan komen en familie is 

op vakantie in week van de proefopstelling, wat dan?

Antwoord
Dan gaat het moment helaas voorbij, maar kan er altijd voor die tijd een aparte 

afspraak gemaakt worden

Vraag
Indien de bewoner of de familie zelf de was van de bewoner verzorgt, zijn zij dan 

verplicht om hieraan mee te doen?

Antwoord Nee

Vraag Wat zijn de kosten van dit huurlinnen?

Antwoord Zit in het zorgpakket, dus geen extra kosten

Vraag Waarom is het kostenbesparend?

Antwoord Geen vermissingen meer en bed wordt sneller opgemaakt

Vraag Hoe kan je als familielid zien of het beddengoed verschoont is?

Antwoord Niet, tenzij er met beide kanten van het dekbed wordt gewerkt

Vraag
Zoek raken van linnengoed, zal toch niet minder worden? Je merkt het alleen niet?

Antwoord Klopt

Vraag Is deelname aan dit project verplicht?

Antwoord Nee

Vraag Is dit niet verspilling van geld en goed, waar is hier de duurzaamheid.

Antwoord
Zou niet direct weten waarom. Lijkt mij namelijk duurzamer dan eigen linnen- en 

beddengoed

Vraag Waar ligt nu nog de herkenbaarheid voor de bewoner wanneer alle bekende 

kussentjes en dekentjes worden verwijderd? Zeker na afgelopen nare periode.

Antwoord Precies daarin

Vraag Hoe staat dit tegenover de belofte van wonen in een huiselijke sfeer?

Antwoord Door het bed aan te kleden met en sprei of een persoonlijk kussen

Vraag Waarom schoner?

Antwoord Het huurlinnen is beter bestand tegen regelmatig wassen op hoge temperaturen

Vraag
Behoud linnenafdeling? Ze wassen toch ook ander cliëntgebonden wasgoed?

Antwoord Nee, niet de eigen linnenafdeling

Vraag
Wanneer gaat nu, na uitstellen proefopstelling), het linnenpakket geïntroduceerd 

worden?

Antwoord Dit jaar, als de organisatie er klaar voor is.
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Vraag
Mag ik wel het beddengoed van de organisatie huren, maar mijn eigen handdoeken 

blijven gebruiken?

Antwoord Nee

Vraag

In de mail staat dat er op vanaf 27 juli een proefopstelling bekeken kan worden op 

de 1ate etage in de Raatstede en dat er dan een soort dekbed gekozen (voorkeur) 

kan worden. Zoals ik het lees zal er aan de hand van het aantal stemmen dat er 

gegeven wordt voor één bepaald dekbed gekozen worden.

Antwoord

Inderdaad streven e ernaar om met 1 dekbed te gaan werken, maar mochten de 

stemmen dicht bij elkaar liggen, dan kunnen we ook besluiten om er 2 te kiezen en 

bijv. per etage te gaan werken.

Vraag Ik neem aan dat ik voor mijn moeder (mevrouw Griffioen app 72 3de etage)  zou 

moeten kijken en stemmen. Mijn moeder kan natuurlijk niet zelf naar de 1ste etage. 

Antwoord

In principe is de proefopstelling alleen in week 31. Als er niemand anders is die met 

u moeder naar de eerste etage kan komen om te kijken en te stemmen, dan kan ik 

dit ook vragen aan één van mijn collega’s.

Vraag

Nu is mijn vraag is het dekbed dat dan gekozen wordt (meeste stemmen) het 

dekbed dat er voor iedereen kot. Of  is binnen deze dekbed-keuze nog een 

keuzemogelijkheid bv een dunnere (zomer) en/of dikker (winter variant beschikbaar.

Antwoord

De dekbedkeuze is 1 soort, waarin niet nog een keuzemogelijkheid ligt. Het is 

gebleken dat het  soort dekbed zich goed leent voor zowel de winterperiode als de 

zomerperiode. Mocht het bij uw moeder niet zo zijn dat het prettig voet, dan 

kunnen we altijd  kijken naar een andere oplossing.

Vraag
Wij als familie doen zelf de was, zijn we verplicht om hieraan mee te doen?

Antwoord Nee, u heeft 3 opties

Vraag Wat zijn de kosten?

Antwoord
Hier zitten geen extra kosten aan vast en worden vergoed vanuit het huidige 

zorgzwaartepakket.

Vraag

Kosten besparend omdat het minder tijdrovend is om bedden op te maken? 

Kwaliteit van het bedlinnen maakt de handeling om het bed pop te maken toch niet 

anders/sneller?

Antwoord

het dekbed heet een EasyDek en wordt geleverd in 1 stuk. Er  hoeft dus niet meer 

gewerkt te worden met een dekbedhoes of steeklakens, waartussen het dekbed zich 

bevindt. Dit wordt momenteel al toegepast in de kamers voor kortdurende opname 

en is bewezen tijdbesparend te zijn.

Vraag Het zoekraken van het beddengoed zal er ook niet minder om worden, het zal alleen 

minder opvallen omdat je nu niet ziet van welke bewoner het linnengoed is.

Antwoord
het klopt dat het inderdaad minder opvalt, dus betekent dat niet minder 

vermissingen.

Vraag

Hoe kan je als familielid zien of het beddengoed verschoont is, nu zien wij het aan de 

prints van het beddengoed als dit niet op de vaste verschoon dag gedaan is. Dit 

heeft zich regelmatig voorgedaan.
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Antwoord

Onze standaard is dat het bed minimaal 1x week wordt verschoond. Het verbaast 

mij om te lezen dat dit bij uw ouders niet altijd gebeurd en is ook niet bekend bij mij. 

Ik ga dit oppakken met de zorg en bespreek dan ook de mogelijkheden voor een 

vaste verschoondag.

Vraag
Waarom is dit geen verspilling van gelden, het linnengoed van mijn moeder moet 

dan worden weggegooid?

Antwoord
Hier is nu geen antwoord op te geven, een tegemoetkoming in kosten wordt 

besproken. Ik noteer al uw vragen en opmerkingen en antwoorden worden in 

samenvatting aan u teruggekoppeld wanneer de heer Dorenbos weer terug is. 

Vraag Wordt alles op een hoop gewassen?

Antwoord Per etage wordt het gewassen en komt het ook weer terug. Het wasgoed van de ene 

afdeling wordt niet vermengd met een andere afdeling of locatie                                                                                                                                                                                        

Vraag
Waarom wordt hier niet pover gecommuniceerd met de bewoners, maar drukt u het 

eerst door de cliëntenraad, hebben de bewoners zelf geen inspraak daar is geen 

enquête over (onderzoek) bij de bewoners gehouden.

Antwoord

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Pieter Raat en heeft tot taak de 

gemeenschappelijke belangen te behartigen en het welzijn te bevorderen. De 

cliëntenraad is er niet alleen om de bestuurder op de hoogte te houden van wat 

cliënten vinden. De bestuurder kan over bepaalde zaken geen besluit nemen, indien 

de cliëntenraad niet om advies gevraagd is. Hierbij valt te denken aan veranderingen 

van reglementen, het aangaan van een fusie, renovatie of een beleid rondom 

hulpmiddelen. Ook kan de cliëntenraad ongevraagd zijn mening geven over zaken. 

De cliëntenraad praat en denkt dus mee bij alle zaken die voor cliënten van belang 

zijn.
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