
 

 

 

 

 

Huisregels RijnWaal Zorggroep 

In een gebouw waar mensen samen wonen, samen werken en samen zorg 

ontvangen, gelden regels die eraan bijdragen dat alles goed verloopt. Deze 

huisregels zorgen ervoor dat de veiligheid en de ordelijke gang van zaken 

worden gewaarborgd. Deze huisregels zijn van toepassing op alle cliënten, 

bezoekers en medewerkers die op een locatie van RijnWaal Zorggroep 

verblijven, deze bezoeken of er werken.  

 

Huisregels zijn niet vrijblijvend. Als iemand zich niet aan de huisregels 

houdt, kan hij daarop aangesproken worden. 

 

 

1. Omgangvormen 

In de omgang met elkaar is het vanzelfsprekend dat er wederzijds 

respect is. Gedrag dat schadelijk is voor anderen, zoals intimidatie, 

discriminatie, agressie of geweld wordt niet getolereerd. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt in leeftijd, levensovertuiging, huidskleur, 

seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslacht. 

 

 

2. Slaap- en rusttijden 

De strekking hiervan is niet zozeer dat iedereen op die tijden moet 

slapen of rusten, maar dat cliënten elkaar dan gelegenheid moeten 

geven om te slapen of rusten en dus bijvoorbeeld geen geluidsoverlast 

te veroorzaken. 

 

 

3. Bezoektijden 

U kunt bezoek ontvangen wanneer u wilt. Er gelden geen bezoektijden. 

Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden: 

 

• Houd bij het maken van afspraken, als het kan rekening met het 

tijdstip van maaltijden, therapieën en activiteiten. 

 

• U kunt bezoek ontvangen in uw eigen appartement of kamer op de 

verpleegafdeling, de huiskamer of in het restaurant. 

 

• 's Avonds en ’s nachts wordt de deur bij de hoofdingang uit 

veiligheid afgesloten. De tijden kunnen per locatie verschillen. 

 

• In bijzondere situaties (zoals de corona pandemie) kunnen er 

andere bezoekregelingen gelden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op de verpleegafdelingen is de huiselijkheid erg belangrijk. De 

huiskamer is een centraal rustpunt voor onze bewoners. Wij verzoeken 

u om niet met te veel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. 

Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden 

van onze bewoners. Als het bezoek onrust oproept bij een van de 

bewoners, dan vraagt de medewerker u om uit te wijken naar het 

restaurant of wanneer mogelijk een andere ruimte. 

 

Bezoek aan een afdeling die geregistreerd is als accommodatie in het 

landelijk Wzd-register de PG-afdelingen binnen St. Jozef Gendt en 

Sancta Maria in Huissen, moet erop bedacht zijn dat niet elke bewoner 

de afdeling mag verlaten. 

 

 

4. Huisdieren 

Kleine huisdieren, zoals honden en katten kunnen met de familie bij u 

op bezoek komen, mits deze geen overlast veroorzaken. We willen u 

vriendelijk vragen om dieren binnen onze locaties aan de korte lijn te 

houden. Hierdoor kunnen onverwachte situaties voorkomen worden. 

Het is niet toegestaan met huisdieren het restaurant te bezoeken (met 

uitzondering van hulphonden of bij bijzondere activiteiten). In uw 

appartement in het zorgcentrum mag een huisdier meeverhuizen, mits 

u er zelf voor kunt zorgen en er geen overlast ontstaat. 

 

 

5. Roken 

De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Ook de 

elektronische sigaret valt onder het rookverbod. Er geldt daarom een 

algemeen rookverbod in alle openbare ruimten en de binnentuinen. Er 

is geen verbod voor cliënten om in hun eigen privé ruimte te roken 

(een ruimte met eigen voordeur die kan worden afgesloten en die 

alleen gebruikt wordt door een bewoner of echtpaar). Wij verplichten 

wel om een luchtreinigingsapparaat te installeren, voor de veiligheid 

(ARBO-wet) van de medewerkers. Het is niet toegestaan voor cliënten 

om te roken tijdens momenten dat er zorg verleend wordt. Waarbij er 

tevens, door de cliënt, voor gezorgd wordt dat het appartement ruim 

voor het zorgmoment geventileerd wordt. Wanneer er wordt gerookt in 

het appartement worden extra kosten voor onderhoud verrekend 

naderhand. Voor meer informatie kunt u het beleidsplan ‘RijnWaal 

Rookvrij’ opvragen bij de teamleider. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Toegang tot algemene ruimten 

Cliënten en bezoekers hebben geen toegang tot ruimten die voor 

medewerkers bestemd zijn of privéruimten van andere cliënten, tenzij 

de medewerker of cliënt toestemming heeft gegeven om binnen te 

komen. 

 

 

7. Gebruik algemene ruimten en privéruimten 

Aanpassingen aan de privéruimte die niet omkeerbaar zijn als de cliënt 

er niet meer verblijft, kunnen alleen met toestemming van de RijnWaal 

worden aangebracht. Plaatsen van huishoudelijke (keuken)apparaten 

op de kamers van de verpleegafdelingen is niet toegestaan.  

 

 

8. Gevaarlijke voorwerpen 

Cliënten mogen geen voorwerpen in hun bezit hebben en gebruiken die 

(brand-)gevaar kunnen opleveren voor henzelf of voor anderen, zoals 

kaarsen/waxinelichtjes en elektrische kachels.  

 

 

9. Respecteren privacy cliënten 

Het is alleen toegestaan om beeld- en geluidsopnamen te maken van 

cliënten als zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt ook 

ten aanzien van het (online) publiceren van die opnamen. 

 

 

10. Preventie van verspreiding van infectieziekten 

Voor de organisatie is hygiëne een belangrijk goed. Binnen de 

organisatie is er een werkgroep met leden vanuit alle locaties die de 

hygiëne en preventie bespreken en ook de wettelijke verplichtingen 

bijhouden. De coronacrisis leert dat maatregelen noodzakelijk kunnen 

zijn om te voorkomen dat een infectieziekte zich binnen een locatie 

verspreidt of zich vanuit een locatie verder verspreidt. Dergelijke 

maatregelen kunnen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van cliënten 

en medewerkers en kunnen, indien nodig, een toevoeging of tijdelijke 

aanpassing aan de huisregels geven.  

 


