
 

  

Algemene informatie

 

Welkom 

Hartelijk welkom in Bosch en Duin. Wij hopen dat u bij ons een 

goede tijd hebt en dat u en uw familie zich snel bij ons thuis voelen. 

 

Heeft u vragen, wij beantwoorden ze graag! 

 

Theo Stoffels 

Manager verpleeghuiszorg 

 

Activiteiten 

Gedurende de hele week zijn er in Bosch en Duin activiteiten waar-

aan u kunt deelnemen. Deze worden georganiseerd op de afdelingen 

en in de Duinpan. Een overzicht van activiteiten vindt u in de 

maandelijkse activiteitenboekjes. Als u wilt meedoen aan een 

activiteit, geeft u dat dan aan bij de medewerkers op de afdeling.  

 

Bezoekers 

Uw bezoek is altijd van harte welkom! Er zijn geen vaste bezoek-

tijden. Vriendelijk verzoek aan bezoekers om zich te melden bij de 

receptie, die geopend is van 7.30 uur tot 17.30 uur. Buiten deze 

tijden kan uw bezoek zich via de bel aan de buitendeur melden. 

 

Bibliotheek 

Bosch en Duin heeft een eigen bibliotheek. U vindt deze op de be-

gane grond. De bibliotheek is open op vrijdag van 11.00 tot 15.00 

uur. Vrijwilligers kunnen u helpen bij het uitzoeken van de boeken of 

op uw afdeling langskomen. U kunt de boeken drie weken in uw bezit 

houden en hier zijn geen kosten aan verbonden. Via de activiteiten-

begeleiding kunt u ook kennismaken met het gesproken boek. 

 

Brand 

Als er brand is, meldt u dit dan direct aan een van onze mede-

werkers, de receptie (noodtelefoonnummer 9101) of sla een hand-

brandmelder in. Zie verder de instructies op de afdeling. 

 

Bosch en Duin heeft een bedrijfshulpverleningsplan. In dit plan zijn 

de afspraken vastgelegd over wie wat doet in een noodsituatie. Een 

aantal medewerkers is opgeleid tot bedrijfshulpverlener.  

 
Een aantal veiligheidstips: 

● Wees voorzichtig met vuur, sigaretten en dergelijke. 

● Het is verboden op uw kamer kaarsen/waxinelichtjes te branden.  

● Iedere afdeling is voorzien van vluchtplattegronden. Deze hangen 

bij de slanghaspels en bij de liften. Vluchtwegen staan aange-

geven met groene bordjes. 



 

  

 
Cliëntenpas 
Met uw cliëntenpas krijgt u toegang tot het gebouw en uw kamer. Er 

zijn drie cliëntenpassen beschikbaar per kamer.  Daarnaast kunnen 

nog familiepassen aangevraagd worden. Deze passen kosten € 15,- 

per stuk. 
 

Cliëntenraad 

Bosch en Duin heeft een eigen cliëntenraad die de belangen van de 

cliënten behartigt.  

 

Eten en drinken 

Het ontbijt en de lunch nuttigt u op de afdeling. De warme maaltijd 

wordt ‘s middags of ’s avonds geserveerd. Voor de warme maaltijd 

kunt u in het weekend ook gebruik maken van het Grand Café. Geeft 

u dit van te voren aan bij één van de zorgmedewerkers en doe de 

reservering in het Grand Café. U krijgt € 3,50 korting in het Grand 

Café (op voorwaarde dat de maaltijd op de afdeling is afgezegd). 

 

Fixatievrije zorg 

Wij staan voor bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Wij 

passen bij cliënten met een dementie of delier geen fixatie toe zoals 

onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens of spanlakens. Mochten 

wij onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt 

geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij 

daarvoor deskundigen in die niet bij de dagelijkse zorg voor de cliënt 

betrokken zijn. 

 

Fysiotherapie 

Bosch en Duin heeft een eigen fysiotherapieruimte met veel 

apparatuur en medewerkers die gespecialiseerd zijn in fysiotherapie 

voor ouderen. Komt u gerust eens kijken! Overleg met uw evv’er op 

uw afdeling over de mogelijkheden. 

 

Geestelijke verzorging 

In Bosch en Duin werken geestelijk verzorgers die u ondersteuning 

kunnen bieden bij geloofs- en levensvragen, rituelen en ethische 

dilemma’s. Zij nemen de tijd voor u en kunnen een ‘goed’ gesprek 

met u voeren. U kunt een afspraak maken via uw evv’er. De 

geestelijke verzorging organiseert ook kooroptredens, gespreks-

groepen op afdelingen, kleinschalige vieringen, themabijeenkomsten 

en eens per maand een oecumenische kerkdienst.  

 

Grand Café 

De menukaart van Grand Café Het Bosch-Uitje wisselt wekelijks, met 

lekkere koffies en een mooie drankenkaart. Het Grand Café serveert 

in het weekend een wisselend menu. Een hoofdgerecht kunt u voor € 

9,50 nuttigen en een voor– of nagerecht voor € 3,50. U bent samen 

met uw familie, mantelzorgers en vrienden van harte welkom. Het 

Grand Café is dagelijks geopend van 11.30 uur tot 19.00 uur. Voor 

een diner in het weekend is reserveren gewenst.  

 

Huisdieren 

Kleine huisdieren in uw woning zijn toegestaan, onder bepaalde 

voorwaarden. Informeert u hiernaar bij uw evv’er.  

 

 



 

  

 

 Internetcafé 

In de Duinpan in het souterrain bevindt zich het Internetcafé. U kunt 

hier gratis gebruik maken van internet. In heel Bosch en Duin is wifi 

aanwezig. 

 

Kapsalon 

Kapsalon Maritzka in het souterrain is geopend op maandag en 

woensdag. Afspraken kunt u maken via de medewerkers van uw afdeling 

of u maakt zelf een afspraak via toestel 9156. De kapsalon regelt het 

vervoer van de afdeling naar de kapsalon. Maritzka en haar 

medewerkers helpen ook graag familie, kennissen en anderen. 

 

Klachten 
Respect vindt het heel belangrijk dat cliënten en familieleden tevreden 

zijn over de zorg- en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u 

ergens niét tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u dat dan 

eerst bespreekt met medewerkers van de afdeling en/of het hoofd van 

uw afdeling. Vindt u dat het probleem niet goed wordt opgelost, dan 

heeft u verschillende mogelijkheden om dat bij anderen te bespreken.  
Zie hiervoor verder onze klachtenregeling op onze website via 

www.respectzorggroep.nl/over-ons/klachten.  

 

Medische en paramedische zorg 

Aan elke afdeling is een arts verbonden, die medisch eindverantwoorde-

lijk is voor uw zorg. Hij/zij schrijft ook de medicatie voor en schakelt 

indien nodig, in overleg met u of uw familie, andere deskundigen in. 

Naast de verpleegkundigen en verzorgenden kunnen er diverse 

deskundigheden betrokken zijn bij de behandeling zoals fysiotherapeut, 

ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, geestelijk verzorger, 

diëtist en kunstzinnig therapeut. 

 

Pedicure/manicure 

Bosch en Duin heeft afspraken gemaakt met een pedicure en een 

manicure. Zij komen regelmatig op de afdeling voor voet- en hand-

verzorging. U kunt via de medewerkers van uw afdeling een afspraak 

met één van hen regelen. De kosten voor de manicure betaalt u zelf. 

 

Roken 

Roken is alleen toegestaan in de algemene rookruimte op de begane 

grond en in de tuinen. Bij de hoofdingang van het gebouw is roken niet 

toegestaan. 

 

Schoonmaak 

Uw kamer wordt dagelijks schoongemaakt volgens een vast rooster. In 

het weekend wordt alleen het toilet schoongemaakt. Het schoonmaken 

van persoonlijke bezittingen zult u zelf moeten organiseren.  

 

Telefoon 

U kunt een telefoonaansluiting op uw kamer aanvragen. U betaalt 

hiervoor abonnementskosten.  

 

 

 

 

 



 

  

 Vermissing van eigendommen 

Om vermissingen te voorkomen, adviseren  wij u geen waardevolle 

eigendommen onbeheerd of niet goed opgeborgen achter te laten. Op 

iedere kamer is een kluisje aanwezig. Let u ook op onregelmatigheden 

en spreek onbekende personen of personen met onduidelijke 

bedoelingen aan. Als er onverhoopt toch sprake is van vermissing van 

eigendommen, meldt u dat dan bij één van de medewerkers van de 

afdeling. Zij helpen u verder. 

 

Videobewaking 

Bij iedere in- en uitgang van Bosch en Duin en in openbare ruimtes en 

gangen is 24-uurs camerabewaking geïnstalleerd. Voor u en onze 

veiligheid maken wij opnamen van iedereen die Bosch en Duin 

binnenkomt of verlaat. 

 

Vrijwilligers 

Bij Bosch en Duin werken ruim honderd vrijwilligers. De werk

zaamheden zijn zeer divers en er zijn vele mogelijkheden. Alle 

vrijwilligers hebben een eigen contactpersoon en worden in hun 

werkzaamheden begeleid. Wij organiseren voor hen thema-

bijeenkomsten. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerkzaamheden of 

heeft u andere vragen? U kunt via de receptie contact opnemen met 

de coördinator vrijwilligerswerk. 

 

Wassen kleding 

U kunt zelf bepalen of u uw kleding wilt laten wassen in Bosch en Duin. 

Voorafgaand aan uw opname is met u besproken of u hier gebruik van 

wilt maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle kleding wordt 

gemerkt.  

 

Wifi 

In heel Bosch en Duin is gratis Wifi beschikbaar.  

  

Ziekenvervoer 

Wanneer u voor een behandeling naar het ziekenhuis moet, heeft u 

hiervoor vervoer nodig. Soms kan familie voor vervoer zorgen, maar 

veel cliënten zijn aangewezen op ‘zittend’ ziekenvervoer. Om hiervan 

gebruik te kunnen maken heeft u een machtiging nodig van uw 

zorgverzekeraar. Deze moet u zelf aanvragen bij uw zorgverzekeraar. 

Uw behandelend arts ondertekent dit formulier. Wilt u een kopie van 

de machtiging afgeven aan uw evv-er. De machtiging is beperkt 

geldig. Let erop dat u op tijd een verlenging aanvraagt. Als u geen 

machtiging heeft, moet u contant betalen.  
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