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PREZO-Keurmerk voor het 
Hospice Scheveningen
Het Hospice Scheveningen, de palliatieve unit 
van Bosch en Duin en onderdeel van Respect 
Zorggroep, is onlangs voorgedragen voor het 
PREZO- keurmerk Hospicezorg. 

 PREZO Hospicezorg bevat diverse prestaties 
gericht op de zorg, ondersteuning en  
begeleiding aan de cliënt en diens naasten, 
geleverd door medewerkers, vrijwilligers en de 

organisatie. Daarbij gaat het om het denken 
vanuit de uitkomsten voor de cliënten en de 
behoeften die zij hebben in de stervensfase. In 
november heeft een PREZO-audit 
plaatsgevonden waarbij getoetst is of de 
geleverde prestaties (voldoende) bijdragen aan 
de ervaringen en uitkomsten van zorg van 
cliënten en hun naasten. Het hospice voldoet 
aan alle 18 prestaties en heeft daarmee het 
PREZO-keurmerk behaald. Een heel mooi 
resultaat! 

Anita Rip, hoofd Hospice Scheveningen: “We zijn 
enorm trots op het behaalde resultaat! We 
zetten ons dag en nacht in voor onze cliënten en 
hun naasten en het PREZO-keurmerk is een 
waardevolle bekroning en laat zien dat we goed 
bezig zijn. Maar ondanks het behalen van het 
keurmerk, blijven we natuurlijk bezig om te 
kijken hoe we het nog beter kunnen doen”.

Een gezellige drukte op een ongebruikelijke tijd

Een gezellige boel op de Binnenhaven. De oliebollen waren 
vet, de appelflappen lekker, en het drinken stond koud. De 
laatste uurtjes van 2017 tikten weg terwijl de oudejaarscon-
ference zijn slotapplaus kreeg. Daarna hebben we via TV 
West gekeken welk strandvuur dit jaar het beste zou 
branden. We hebben met z’n allen afgeteld en daarna het 
nieuwe jaar 2018 welkom geheten. Een traditie die we 
nieuw leven hebben ingeblazen, het was al weer een jaar of 
7 geleden dat we met een zo grote groep Oud en Nieuw 
hebben uitgezeten. Volgend jaar doen we dat zeker weer!

Kerst op de Golfslag, 
Binnenhaven en Buitenhaven

Op 1e Kerstdag kwamen de cliënten van de 
afdelingen Golfslag, Binnenhaven, en 
Buitenhaven bij elkaar in de huiskamers. 
Samen met onze kok die inmiddels ergens 
anders werkt, werd er een heerlijke maaltijd 
bereid door het personeel en familie. Wat was 
het een gezellige Kerstdag! Er werden weer 
kerstcadeautjes uitgedeeld en alle cliënten 
hadden hierdoor een fantastische dag! Iedereen 
hartelijk bedankt voor deze geslaagde dag.

Kerstreceptie voor de 
vrijwilligers

Maandag 18 december jl. 
was er voor het eerst een 
kerstreceptie apart voor 
de vrijwilligers. 
Voorgaande jaren werd 
dit samen met personeel 
georganiseerd.
Het was een erg 
geslaagde en intieme 
bijeenkomst welke werd 
geopend door Theo 
Stoffels die zijn 
waardering uitsprak voor het werk wat de 
vrijwilligers binnen Respect Zorggroep 
doen. Karin van ChoX zorgde voor een 
koud- en warm buffet.
Het moet gezegd worden: het zag er 
prachtig uit en smaakte allemaal heerlijk! 
Na afloop kregen de vrijwilligers hun 
kerstpakket mee. De samenwerking 
vooraf, tijdens en na afloop was prettig, 
een ieder deed zijn best om onze 
vrijwilligers eens goed te verwennen. 
Zeker voor herhaling vatbaar! 

- Rieke Rip

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en 
afdelingen hebben al weer heel veel creatieve 
voorstellen ingediend om met de middelen 
Waardigheid en Trots mooie dingen te doen. 
Het valt mij op dat er voorstellen zijn die met 
bewegen en muziek te maken hebben; van 
workshops bewegen met ouders, extra 
zwemmen, aanschaf beweegmateriaal, 
concertjes op huiskamer niveau, combinaties 
van bewegen op muziek, kortom er wordt veel 
ondernomen. 

Samen met fysiotherapeuten worden er ook in 
de locaties medewerkers geschoold om meer 
met bewegen te kunnen doen. Daarnaast helpt 
Sportief Plus ons om kennis op te doen om 

nog creatiever met bewegen 
om te gaan. Zowel in Bosch 
en Duin als in Quintus zal 
bewegen in al zijn variaties 
dan ook speerpunt zijn 
gedurende geheel 2018. 
Vanuit Waardigheid en Trots 
stellen we dan ook graag 
middelen beschikbaar die 
dit speerpunt ondersteunen.

Hebt u dus ideeën? Laat het weten aan de 
medewerkers van de afdeling en wie weet 
kunnen wij uw idee realiseren.

Met vriendelijke groet,
Theo Stoffels (Manager verpleeghuiszorg)

Van de locatiemanager 



Verborgen Verhalen
Kunst wordt wel het voedsel voor 
de ziel genoemd en heeft als 
zodanig een plek gevonden bij 
Respect Zorggroep. Wisselende 
exposities, een reizend 
Miniatuurmuseum maar ook een 
groeiende collectie ‘eigen’ werken. 
Uit één van deze werken ‘Time Will 
Tell’ is het boekje ‘Verborgen 
Verhalen’ voortgekomen. In de 

centrale hal van Bosch en Duin worden in een hoek 
teksten geprojecteerd; een werk van grafisch vormgever 
Jasper Ellens. Deze vertellen het verhaal van de mensen 
van Respect Zorggroep. 

Ieder jaar gaan we op pad en schuiven aan bij wie we 
tegenkomen. Daarbij stellen we simpele vragen zoals: ‘Hoe 
vindt u het hier?’ ‘Wat heeft u vroeger gedaan?’ 
’Hoe bent u hier terecht gekomen?’ ‘Wat houdt u bezig?’. 
Luisteren naar de mens in plaats van naar de cliënt. De 
verhalen van de cliënten zijn gebundeld in een boekje. Dit 
boekje is onlangs verstrekt aan cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers van Respect. Heeft u het gemist? We hebben 
nog enkele exemplaren om weg te geven aan relaties. U 
kunt er naar vragen bij de recepties van onze locaties.

Terugblik op de afgelopen 
maanden van de Zee- en 
Duinen woningen
Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd 
en alles georganiseerd mede door een bijdrage 
van de Stichting Vrienden van Respect maar ook 
vanuit ‘Waardigheid en Trots’. Zo kwam een 
aantal keren Irma langs met haar koffer vol oude 
spullen; dit bracht vele herinneringen naar 
boven. Er werd niet alleen centraal Sinterklaas 
gevierd, ook op de woningen met de familie 
erbij. De verzorgenden regelden alle Sinterklaas 
cadeaus.
Tijdens Kerst werd er met alle cliënten en 
familieleden in De Duinpan een lunch genuttigd. 
Ook op de afdeling werd en er veel leuke 

activiteiten georganiseerd rondom en tijdens de 
kerstdagen. Alle cliënten kregen dit jaar voor 
Kerst een heerlijk luchtje, wat extra mooi werd 
ingepakt door Jeanne. 
Ook in het nieuwe jaar hopen we weer een 
aantal mooie, gezellige, leuke activiteiten te 
kunnen organiseren, wellicht weer financieel 
ondersteund door Vrienden van Respect en 
‘Waardigheid en Trots’

Openingstijden bibliotheek 
De Bibliotheek is iedere vrijdag 
open van 10.00 tot 15.00 uur. 
Om de week liggen er ook boeken 
klaar op de grote tafel in de hal. 

U bent van harte welkom!

Vuurstapel Scheveningen

Door weer en wind gingen bewoners van de afdeling 
Seinpost naar de vuurstapel kijken op het strand van 
Scheveningen. Natuurlijk op de foto met de ’jongens’! 
Daarna een warm drankje nuttigen bij Zarautz.

Op 2e Kerstdag is voor de bewoners en hun 
familie een gezellige kerstlunch georganiseerd. 
Wat een heerlijke gerechten; we hebben 
genoten. Namens bewoners, familie en 
collega’s een bedankje aan Sjerman: zijn kook- 
en bakkunsten zijn geweldig!

Ook de Nieuwjaarsborrel op Zandloper en 
Zeepaardje was een heel prettig samenzijn. 
De bewoners en hun familie hebben een leuk 
presentje ontvangen in de vorm van een 
‘Dream Angel’. 

Digitaal lezen
Maandelijks worden alle nieuwsbrieven en activiteiten-
overzichten geplaatst op onze website onder 
onderstaande link:
respectzorggroep.nl/locaties/bosch-en-duin

Via onze website kunt u de exemplaren van alle locaties 
terugvinden. Wij wensen u veel leesplezier!

Een fantastisch gezellige 
Kerst en een gezellige 
nieuwjaarsborrel op 
Zandloper en Zeepaardje

Valentijnsmiddag
Op 10 februari 2018 organiseren de 
activiteiten-begeleidsters van de PG 
woningen een gezellige Valentijnsmiddag 
voor alle cliënten van Bosch en Duin. 

De Valentijnsmiddag wordt gehouden in 
de Duinpan van Bosch en Duin. Het feest is 
van 14.00 - 16.30 uur. Een optreden, een 
lopend buffet en de drankjes zullen niet 
ontbreken. 

Voor de cliënten is dit gratis maar ook 
familie en vrienden zijn hierbij welkom. U 
kunt bij de receptie van Bosch en Duin een 
entreekaartje kopen voor  €10,-. Ook kunt u 
bij Laila van der Zwan en Els Tetro een 
kaartje kopen. Heeft u zin 
in een gezellige middag?

Kom en geniet!

’Ik hou van blauw’ 
Workshop servies 
beschilderen
De cliënten van afdelingen 
Zandloper, Zeepaardje, Seinpost, 
Distel, Branding en Stroming 
hebben onlangs meegedaan aan de 
workshop ‘Ik hou van blauw’, servies 
beschilderen. Met de aanwijzingen 
van plateelschilderes mevrouw Van 
Muyen en de materialen die zij 
meebracht, gingen de cliënten al 
snel zelf aan de slag. Met soms wat 
meer of minder hulp hadden alle 
deelnemers aan het eind van de 
workshop een prachtig Delftsblauw 
beschilderd en geglazuurd bordje 
als resultaat.

Optreden kinderen van een 
basisschool uit Scheveningen
Rond de Kerstdagen kwamen er onverwachts leerlingen van 
een basisschool uit Scheveningen binnen wandelen. Zij 
vroegen ons om te mogen zingen voor onze cliënten. Onze 
cliënten die op dat moment in restaurant ’t Bosch-Uitje zaten 
met hun familieleden en vrienden, hebben mogen genieten 
en meezingen met een heel gezellig en mooi kerstoptreden 
van deze kinderen. Iedereen werd hier erg blij van. Namens 
alle cliënten, dank voor deze spontaniteit! 


