Leefcirkels
Vivent Berlerode
Informatie voor bewoners,
familie en mantelzorgers

Leefcirkels openen deuren naar ontmoeting

Inleiding
Vivent Berlerode is een unieke locatie waar ontmoeten centraal
staat. Het gebouw bestaat uit zorgappartementen waar mensen
zelfstandig wonen, en uit woningen waar mensen met dementie
wonen. Deze zijn gesitueerd rondom de ontmoetingsruimte. Die
bestaat uit een restaurant, café, loungegedeelte, stilteruimte en
dagactiviteiten.
Vivent wil alle bewoners van Vivent Berlerode op een verantwoorde manier ruimte geven voor ontmoeting en een leefomgeving
bieden die zo thuis als mogelijk voelt. Wij zijn ervan overtuigd dat
dit van grote invloed is op het ervaren van kwaliteit van leven.
Daarbij is het uitgangspunt dat individuele bewegingsvrijheid samengaat met veiligheid. Om dit te realiseren, maken wij binnen de
leefomgeving gebruik van ondersteunende technologie
(domotica).
Met die ondersteunende technologie hebben we in Vivent Berlerode leefcirkels gerealiseerd. Daarmee bedoelen we de woonomgeving waarin onze bewoners zich vrij kunnen bewegen. Deze leefcirkels bieden onze bewoners dus zoveel mogelijk bewegingsvrijheid.
In deze brochure leest u wat leefcirkels zijn en welke afspraken er
zijn over het wonen in leefcirkels. Zo weet u precies hoe het werkt
en hoe we hiermee samen omgaan.
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Leefcirkels binnen Vivent Berlerode
Er zijn vier cirkels waarbinnen de bewoner kan wonen en leven.
Het hangt af van de persoonlijke situatie van de bewoner binnen
welke leefcirkels deze zich kan bewegen. De veiligheid van de
bewoner staat daarbij centraal.
Niveau 1: de woning waar de cliënt woont (binnen kleinschalig wonen voor mensen met dementie de woning waar
acht mensen wonen);
Niveau 2: het wooncomplex met de kleinschalige woningen, de vijf woningen en de (afgeschermde) tuin;
Niveau 3: het multifunctioneel ontmoetingscentrum met
diverse voorzieningen voor mensen van binnen en buiten
Vivent Berlerode, zoals restaurant, café, lounge et cetera;
Niveau 4: de wereld buiten het gehele Vivent Berlerode
complex.
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hoofdingang
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Hoe werkt het?
Vivent Berlerode is voor iedereen die er woont en werkt toegankelijk. Dat houdt in dat alle deuren open zijn, behalve de buitendeur (hoofdingang) en de voordeur van de woningen. Als het
voor een bewoner of diens leefomgeving veiliger is om zich binnen één of meerdere leefcirkels te bewegen, dan zorgen we
hiervoor. Vivent maakt daarbij gebruik van speciale sleutelbandjes. In dit sleutelbandje zit een zendertje, dat gekoppeld is aan
de bewoner die het sleutelbandje om de pols draagt. In elke
deur naar een andere leefcirkel zit een ontvanger ingebouwd.
Deze ontvanger krijgt een uniek signaal vanuit de sleutelband
van een naderend persoon. De deur ‘vraagt’ dus ongemerkt aan
het systeem of er voor deze specifieke persoon een beperking is
ingesteld. Als dat zo is, dan vergrendelt de deur zichzelf. Als er
geen beperkingen zijn gevonden, dan blijft de deur gewoon
open. Voor de ene bewoner kan dus de deur van de woning gesloten blijven, voor de ander de deur van de grote gemeenschappelijke ruimte (restaurant) met de lift en voor weer een ander de
buitendeur. Het is zelfs mogelijk om de leefcirkel dagelijks voor
een aantal uren groter of kleiner te maken.

De buitendeur (hoofdingang) van Vivent Berlerode is
overdag tot in de avond geopend voor gasten. Buiten
deze tijden is de deur op slot. Het restaurant is dan ook gesloten.
Onder gasten verstaan we familieleden, behandelaars, bezoekers,
vrijwilligers en leveranciers. De voordeur van iedere woning is voor
alle gasten gesloten. Gasten bellen altijd aan en wachten tot de
deur wordt geopend door een aanwezige woonzorgbegeleider,
vrijwilliger of bewoner.

Hoe bepalen we de leefcirkel voor een bewoner?
Om te bepalen in welke leefcirkels de bewoners zich kunnen bewegen, werken we met bewonersprofielen. Een bewonersprofiel
maakt inzichtelijk welke leefruimtes in Vivent Berlerode vrij toegankelijk zijn voor deze bewoner.
De woonzorgbegeleider van Vivent vult samen met u een scorelijst
in. Daarmee stellen we samen vast welk profiel passend is en binnen welke leefcirkels de bewoner zich kan bewegen. De scorelijst
houdt rekening met de risico’s die een bewoner loopt. Bijvoorbeeld de kans op vallen. Als we samen de scorelijst hebben ingevuld, kijkt de specialist ouderengeneeskunde er altijd nog een keer
naar. Als de arts akkoord is, stellen we de leefcirkel definitief vast.
We nemen de scorelijst vervolgens op in het zorgleefplan.
Er kan natuurlijk altijd iets veranderen in de situatie van een bewoner. Daarom bekijken we maandelijks of het profiel nog klopt.
Mocht er iets gebeuren, dan kunnen we de leefcirkels op elk moment (tijdelijk) aanpassen.

Voorbeeld van de sleutelband
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Afspraken
Leefcirkels zijn een andere kijk op wonen. Dat vraagt om
‘omdenken’ en om ander gedrag van ons allemaal. De volgende
afspraken zijn daarbij van belang.
De deuren binnen Vivent Berlerode (behalve de buitendeur
(hoofdingang) en de voordeuren van de overige woningen)
zijn voor elke bewoner altijd open, tenzij het veiliger is voor
de bewoner om een kleinere leefcirkel te hebben.
Als u als familie of mantelzorger met een bewoner buiten
de leefcirkel wil gaan, dan krijgt u een speciaal sleutelbandje mee om de deur te openen of de woonzorgbegeleider
maakt de deur op afstand open.
Familie en gasten van Vivent Berlerode kunnen via de
hoofdingang het gebouw binnen gaan. Bij de hoofdingang
zijn dubbele deuren die niet tegelijk open kunnen, zodat
bewoners niet gemakkelijk mee kunnen lopen. Familie en
gasten bellen bij de voordeur van de woning aan. Wanneer
de hoofdingang gesloten is, kunt u aanbellen bij de deur
rechts naast de hoofdingang (toegangsdeur tot de woningen).
Medewerkers van Vivent Berlerode hebben toegang tot de
leefcirkels waar ze werken door middel van het Vivent toegangscontrolesysteem.
Elke bewoner draagt een eigen sleutelbandje. Dit sleutelbandje is ingesteld op basis van het bewonersprofiel. Een
bewoner kan het sleutelbandje niet zomaar afdoen. In elke
woning zijn reserve sleutelbandjes beschikbaar.
Elke bewoner heeft een eigen zorgleefplan waarin alle
zorgafspraken staan beschreven. Het bewonersprofiel is
opgenomen in het zorgleefplan.
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Bij verlies van het sleutelbandje zorgt de woonzorgbegeleider voor een reservebandje dat wordt
ingesteld op het bewonersprofiel van de bewoner.
Heeft u een sleutelbandje gevonden? Dan kunt u dit terugbrengen naar de woning. De woonzorgbegeleider kan achterhalen waar het sleutelbandje thuis hoort.

Veel gestelde vragen
Wat doet u als een bewoner het sleutelbandje niet meer om
heeft?
Als u ontdekt dat een bewoner het sleutelbandje niet meer om
heeft, verzoeken we u in de directe omgeving te kijken of het ergens ligt. Zo niet, neemt u dan contact op met de woonzorgbegeleider.
Wat gebeurt er als een bewoner met een kleine leefcirkel en een
bewoner met een grotere leefcirkel bij een deur staan en door de
deur willen gaan?
De bewoner met het profiel met de kleinste leefcirkel is ‘leidend’.
Dat houdt dus in dat de deur niet open zal gaan zolang deze bewoner in de buurt is.
Wat doet u als u als familielid of mantelzorger met de bewoner
naar een andere leefcirkel wil, maar het sleutelbandje de deur gesloten houdt?
Het is de bedoeling dat de woonzorgbegeleider de deur met behulp van een speciaal sleutelbandje of op afstand toch kan openen. Uiteraard staat in het zorgleefplan of de bewoner met begeleiding van familie of vrijwilliger buiten de eigen leefcirkel kan
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gaan. De woonzorgbegeleider is op de hoogte van deze afspraken. Alle afspraken staan beschreven in het
zorgleefplan.
Wat gebeurt er als een bewoner ongemerkt toch
buiten de ‘eigen’ leefcirkel komt?
Probeert u de bewoner dan terug te geleiden naar de eigen leefcirkel. Kijk of de aanwezige mensen in de andere leefcirkel
(vrijwilligers, medewerkers, familieleden of mantelzorgers) u hierbij kunnen helpen. Lukt het niet, neem dan meteen contact op
met de woonzorgbegeleider.
Wat gebeurt er als de situatie van de bewoner plotseling verandert?
Elke woonzorgbegeleider kan het bewonersprofiel direct aanpassen. Dit gebeurt altijd in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.
Wat gebeurt er bij brand of een andere noodsituatie?
Bij brand, rampen of andere noodsituaties volgt u de afspraken
op die Vivent heeft gemaakt. Volg altijd de instructies van medewerkers van Vivent op. Deze zijn getraind en opgeleid om te
handelen in noodsituaties. Zij zorgen voor de opvang en juiste
gang van zaken.
De technologie is zo ingesteld dat bij dergelijke situaties deuren
automatisch van het slot gaan. Bewoners zijn dus nooit
‘opgesloten’ in noodsituaties.
Waar kunnen gasten informatie krijgen over de Leefcirkels?
Heeft u vragen over de leefcirkels in Vivent Berlerode? Dan kunt
u deze altijd stellen aan de woonzorgbegeleiders.
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Voor algemene informatie over leefcirkels belt u met
het secretariaat van de divisie Wonen en Zorg, telefoonnummer 073 - 681 46 19.

Verklarende woordenlijst
Leefcirkel
De leefruimte waarin de bewoner zich vrij kan bewegen. Vivent
Berlerode heeft vier leefcirkels.
Bewonersprofiel
Een bewonersprofiel maakt inzichtelijk welke leefruimtes in Vivent
Berlerode vrij toegankelijk zijn voor een bewoner. Aan de hand van
de scorelijst stellen we vast in welk profiel (welke leefcirkel) iemand
het beste past. Diverse leefruimtes maken samen een leefcirkel.
Middelen en maatregelen
De leefcirkel is onderdeel van de zogenaamde ‘middelen en maatregelen’. Daaronder verstaan we alle gedwongen middelen en
maatregelen die de vrijheid van de bewoner beperken. Denk dan
aan gesloten deuren, afzondering, medicijnen en vocht en voeding. Vivent streeft ernaar om het toepassen van middelen en
maatregelen zoveel mogelijk te beperken.
BOPZ
Middelen en maatregelen vallen onder de BOPZ. Dit is de afkorting
voor Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen. Iemand
die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan gedwon-
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gen worden opgenomen in een zorginstelling. Deze
wet geldt voor mensen met een psychische stoornis,
een verstandelijke beperking of geheugenproblemen/dementie.
Kern van de wet is dat onvrijwillige zorg mogelijk is als het gedrag van een cliënt leidt tot een ernstig nadeel voor zichzelf of
anderen. Het doel van de wet is de cliënt te beschermen. Daarom zijn er diverse eisen en voorwaarden voor onvrijwillige zorg.
In de praktijk van Vivent gaat het dan voornamelijk om vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen.
De Wet Zorg en Dwang gaat de Wet BOPZ vervangen. Deze is
onlangs aangenomen in de Tweede Kamer, maar nog niet in de
Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe wet in het voorjaar van 2014 van kracht gaat.

Vivent Berlerode
Kloosterhof 8
5258 HH Berlicum
www.vivent.nl
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