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Inleiding
Noorderkroon streeft naar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid voor bewoners
met dementie, zodat zij zich prettig kunnen voelen. Natuurlijk is het ook belangrijk voor deze bewoners en hun naasten dat het verblijf in Noorderkroon veilig
is.
Om de bewegingsvrijheid te optimaliseren, is een systeem geïnstalleerd dat
meer vrijheid voor individuele bewoners combineert met veiligheid. Het streven
is de bewoners met dementie niet méér te beperken dan strikt noodzakelijk.
Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is
er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers. Andersom is het voor
andere bewoners en bezoekers gemakkelijker om met hen in contact te komen.
Hoe dit systeem werkt, leest u in deze brochure.
Leefcirkels binnen Noorderkroon
Er zijn drie leefcirkels. Het hangt af van de persoonlijke situatie van de bewoner
binnen welke leefcirkel hij of zij zich kan bewegen. De veiligheid van de bewoner staat daarbij centraal.
 Leefcirkel 1: de volledige ruimte van de woningen op begane grond of eerste etage
 Leefcirkel 2: de hele locatie Noorderkroon
 Leefcirkel 3: buiten Noorderkroon
Hoe werkt het?
Noorderkroon is voor iedereen die er woont en werkt
toegankelijk. Dat houdt in dat alle deuren open zijn. Als
het voor een bewoner van kleinschalig wonen veiliger is
binnen één of meerdere leefcirkels te blijven, dan zorgen we hiervoor. Noorderkroon maakt daarbij gebruik
van een speciale polsband. Hierin zit een zender die
gekoppeld is aan de bewoner die de polsband draagt.
In elke deur naar een andere leefcirkel zit een ontvanger ingebouwd. Deze ontvanger weet of de bewoner toegang heeft tot de volgende leefcirkel. Is dit niet zo, dan valt de deur in het slot. Mag de bewoner
verder, dan gebeurt er niets.

Voor de ene bewoner kan dus de deur van de woningen gesloten blijven, voor
de ander de buitendeur. Voor weer een andere bewoner zijn er geen beperkingen.
Hoe bepalen we de leefcirkel voor een bewoner?
Om te bepalen in welke leefcirkel de bewoner zich kan bewegen, is er overleg
met familie/medewerker en specialist ouderengeneeskunde. Uitgangspunt
daarbij is maximale bewegingsvrijheid, tenzij dit niet verantwoord is. Er kan
natuurlijk altijd iets veranderen in de situatie van een bewoner. Daarom wordt
regelmatig besproken of het profiel nog klopt. De leefcirkel kan op elk moment
worden aangepast.
Wat betekent dit voor de bewoner en voor u?
 De deuren binnen Noorderkroon zijn
voor elke bewoner altijd open, tenzij het
veiliger is voor de bewoner van kleinschalig wonen om een kleinere leefcirkel
te hebben.


Als u als familie of mantelzorger met een
bewoner van kleinschalig wonen buiten
de leefcirkel wilt gaan, krijgt u een speciale sleutel mee om de deur te openen.



Als een bewoner bij een deur staat die
voor hem niet open gaat, betekent dit dat een ander moet wachten. Pas als
de bewoner weggaat bij deze deur, gaat deze weer open.



Als een bewoner door een deur gaat (bijv. omdat hij meeloopt met iemand
anders) die gesloten zou moeten blijven, dan krijgt de medewerker een
signaal op zijn telefoon dat iemand een leefcirkel betreedt, die voor hem
niet toegankelijk is.



Elke bewoner draagt een eigen polsband. Deze is ingesteld op basis van
individuele afspraken.



Bij verlies van de polsband zorgt de medewerker voor een reserveband die

wordt ingesteld op de geldende afspraken voor betreffende bewoner.


Vindt u een polsband, dan kunt u deze terugbrengen bij de receptie. De
medewerker kan achterhalen waar deze thuis hoort.

In het belang van de bewoners is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen met
betrekking tot toegang naar verschillende leefcirkels opvolgt.

Veel gestelde vragen
Wat gebeurt er als bewoners die toegang hebben tot verschillende leefcirkels
bij een deur staan?
De bewoner met de minste bewegingsvrijheid is ‘leidend’. Dat houdt dus in dat
de deur niet open gaat zolang deze bewoner in de buurt is.
Wat gebeurt er als een bewoner ongemerkt toch buiten de ‘eigen’ leefcirkel
komt?
Probeert u de bewoner dan te begeleiden 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 contact op met een medewerker van kleinschalig wonen. De verzorgende krijgt een
melding op haar telefoon dat er een bewoner door deze deur gaat.
Wat gebeurt er bij brand of een andere noodsituatie?
Bij brand of andere noodsituatie volgt u de afspraken op die Noorderkroon
heeft gemaakt. Volg altijd de instructies van medewerkers op. Deze zijn getraind en opgeleid om te handelen in noodsituaties. Zij zorgen voor de opvang
en juiste gang van zaken.
Waar kan ik informatie krijgen over de leefcirkels?
Hebt u vragen over de leefcirkels in Noorderkroon? Dan kunt u deze stellen aan
de medewerkers van begane grond en eerste etage.

