
Vraag Wordt er voor één bepaald dekbed gekozen?

Antwoord
Ja, daar streven we wel naar. Mocht het aantal uitgebrachte stemmen voor twee 

verschillende dekbedden nagenoeg gelijk zijn, dan wordt er wellicht ook voor een 

tweede dekbed gekozen. Dit kan per afdeling verschillen.

Vraag
Stel dat de bewoner niet zelfstandig naar de proefopstelling kan komen en dat 

familieleden ook niet in de gelegenheid zijn te komen, wat dan?

Antwoord
Dan gaat het moment helaas voorbij. Wel is het mogelijk om apart een afspraak te 

maken. 

Vraag
Zijn bewoners die zelf of door familie de was laten doen, verplicht om over te 

stappen op huurlinnen?

Antwoord Nee. Wel raden we uw deelname van harte aan. 

Vraag Wat zijn de kosten van huurlinnen?

Antwoord
De kosten voor huurlinnen zijn opgenomen in het zorgpakket. Dus u betaalt geen 

extra kosten voor huurlinnen. 

Vraag Waarom heeft huurlinnen kostenbesparing tot gevolg? 

Antwoord
De kans dat huurlinnen zoek raakt, is aanzienlijk kleiner. Daardoor kunnen bedden 

sneller worden opgemaakt. 

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

Antwoord
Niet, tenzij er met beide kanten van het dekbed wordt gewerkt en er dus een ander 

patroon zichtbaar is.

Vraag Is deelname aan dit project verplicht?

Antwoord Nee. Wel raden we uw deelname van harte aan. 

Vraag In hoeverre is deelname aan het huurlinnenproject duurzaam?

Antwoord

Als zo veel mogelijk mensen gebruikmaken van huurlinnen, zijn wij in staat nog 

efficienter te werken. Bovendien kiezen we voor een zogenoemd 'EasyDek', een 

dekbed zonder hoes of steeklaken. Dit type dekbed wordt momenteel al toegepast 

in de kamers voor kortdurende opname en werkt bewezen tijdsbesparend.

Vraag
Wanneer eigen beddengoed verdwijnt, verdwijnt daarmee ook niet de 

herkenbaarheid voor de bewoner? 

Antwoord
We stappen over op huurlinnen. Tegelijkertijd staat het bewoners en familieleden 

uiteraard vrij om op het bed herkenbare kussentjes en dekentjes neer te leggen. Zo 

creëert u een persoonlijke en huiselijke sfeer. 

Vraag Waarom is huurlinnen schoner?

Antwoord Het huurlinnen is beter bestand tegen regelmatig wassen op hoge temperaturen.
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Vraag
Blijft de linnenafdeling bij Pieter Raat behouden? Ze wassen toch ook ander 

cliëntgebonden wasgoed?

Antwoord
Het huurlinnen wordt elders gewassen. De invoer van huurlinnen heeft verder geen 

gevolgen voor de linnenafdeling van Pieter Raat. 

Vraag Wanneer wordt het linnenpakket geïntroduceerd?

Antwoord Naar verwachting is dat nog dit jaar.

Vraag
Is het mogelijk om het beddengoed van de organisatie te huren, maar eigen 

handdoeken te blijven gebruiken?

Antwoord Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Vraag
Is er ook een zomer- of een wintervariant van het dekbed verkrijgbaar? 

Antwoord
De dekbedden waarop u kunt stemmen, lenen zich prima voor zowel de winter als 

de zomer. Mocht blijken dat het dekbed voor de bewoner niet voldoet in een zeker 

seizoen, dan kijken we uiteraard samen naar een andere oplossing.

Vraag Hoe kan de keuze voor huurlinnen kostenbesparend zijn?  

Antwoord

Het dekbed is een zogenoemd EasyDek, zonder hoes of steeklaken. Daardoor is het 

bed verschonen, minder arbeidsintensief en dat heeft indirect weer kostenbesparing 

tot gevolg. 

Vraag Leidt de keuze voor huurlinnen tot minder zoekraken van beddengoed? 

Antwoord

Bij Pieter Raat doen we elke dag ons uiterste best zo effectief en nauwkeurig 

mogelijk te werken. Helaas raakt er, net als bij u thuis waarschijnlijk, ook wel eens 

iets vermist. 

Vraag Hoe vaak en wanneer wordt het beddengoed verschoond? 

Antwoord Wij streven er naar de bedden minimaal een keer per week te verschonen, op een 

vaste verschoondag. Wanneer dit is, verschilt per afdeling. 

Vraag
Het bestaande linnengoed wordt dus overbodig. Staat daar er een vergoeding 

tegenover? 

Antwoord
Een tegemoetkoming in kosten is nog onderwerp van gesprek. Als dit aan de orde is, 

wordt u hierover geïnformeerd.  

Vraag Hoe gaat dat wassen van huurlinnen?

Antwoord Het huurlinnen wordt per etage verzameld en gewassen. Het wasgoed van de ene 

afdeling wordt niet vermengd met een andere afdeling of locatie.                                                                                                                                                                                        

Vraag
In hoeverre hebben bewoners inspraak gehad en zijn hun wensen over huurlinnen 

geïnventarisserd? 
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Antwoord

Pieter Raat heeft het voorstel om over te stappen op huurlinnen voorgelegd aan de 

cliëntenraad. Deze raad vertegenwoordigt alle cliënten en heeft tot taak de 

gemeenschappelijke belangen te behartigen en het welzijn te bevorderen. De 

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

vinden. Bovendien kan de bestuurder over bepaalde zaken geen besluit nemen, 

indien de cliëntenraad niet om advies gevraagd is. Denk 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. Ook bij het huurlinnenproject zijn zij nauw betrokken. 
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