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Randvoorwaarden wonen en zorg 
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In villa Molhuysen biedt Verburgt-Molhuysen Staete een beschermde woonomgeving voor mensen met 

(beginnende) dementie. Bewoners hebben ieder een eigen appartement en maken daarnaast gebruik 

van gezamenlijke faciliteiten als de woonkamers, de tuin en de dagbesteding in Doarps-Eijn of 

Molhuysen zelf. Alhoewel er volop ruimte is individuele wensen te vervullen, is wonen in villa 

Molhuysen ook een vorm van ‘samen wonen’. Samen betekent soms dat het belang van de groep vóór 

moet gaan. Hoe lastig sommige situaties voor individuele bewoners ook kunnen zijn. Er zijn diverse 

maatregelen genomen om de woonomgeving ‘veilig’ te maken, maar de wet Bopz is bij ons niet van 

toepassing. Daarom kunnen wij slechts bij hoge uitzondering en na goedkeuring door een arts op 

bescheiden schaal zogenoemde vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen. Die beperkte 

inzetbaarheid van deze maatregelen geven direct ook de grenzen aan van de zorg die we bieden. Voor 

de volledigheid: Verburgt-Molhuysen Zorg B.V. is een gecontracteerde zorgaanbieder voor 

zorgzwaartepakketten VV4, VV5 en VV6.  

 

Bij het verhuizen naar villa Molhuysen: 

• Zijn nieuwe bewoners zich bewust dat zij verhuizen naar een nieuwe woonomgeving; 

• Alhoewel misschien niet (helemaal) van harte, staan nieuwe bewoners in principe positief 

tegenover de verhuizing; 

• Nieuwe bewoners gedragen zich niet storend naar andere bewoners en zijn (nog) in staat tot 

communicatie en deelname aan (eenvoudige) activiteiten. 

 

Wonen in villa Molhuysen is niet (meer) mogelijk  

• Als een bewoner wegloopt en daarmee een gevaar vormt voor zichzelf; 

• Als een bewoner agressief of ander storend gedrag vertoont waarvan de overige gasten onrustig 

worden; 

• Als een bewoner gedrag vertoont wat een gevaar vormt voor hem of haar zelf of voor anderen; 

• Als een bewoner langdurig, dag en/of nacht, één op één begeleiding nodig heeft die niet door 

zorgindicatie of andere financiële afspraken wordt gedekt. 

 

Of iemand niet meer kan wonen in Molhuysen bepaalt uiteindelijk de directie van Verburgt-Molhuysen, 

in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en/of de huisarts. Tenzij er een acuut 

gevaarlijke of onwenselijke situatie ontstaat, zal minimaal één maand van te voren bij familie, 

mantelzorger(s), casemanager of thuiszorgorganisatie en indien van toepassing bij de bewoner zelf 

worden aangegeven wanneer de gebruiksovereenkomst wordt beëindigd. Verburgt-Molhuysen zal 

waar mogelijk bemiddelen bij opname of verhuizing naar een andere, beter passende zorgorganisatie. 


