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Algemene informatie

 

Welkom 

Hartelijk welkom in Het Uiterjoon. 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! 

 

Irma de Jong 

Locatiemanager 

 

Aanmelden/afmelden 

Wij verzoeken u vriendelijk uw eventuele langdurige 

afwezigheid (vakantie e.d.) te melden bij uw EVV’er. Dit in 

verband met het afzeggen van uw maaltijd en het regelen van 

eventuele medicijnen. 

 

Activiteiten 

In Het Uiterjoon vinden er veel activiteiten plaats voor de 

cliënten, zowel in als buiten huis. U krijgt iedere maand het 

programmaoverzicht en een overzicht van activiteiten vindt u 

ook op de affiches in de lift. U bent van harte welkom! Onze 

activiteitenbegeleiders vertellen u graag meer. 

 

Apotheek 

Als u uw medicijnen in eigen beheer  houdt, bent u vrij in uw 

keuze van apotheek.  

 

In Het Uiterjoon wordt de medicatie verzorgd door apotheek 

Van Greuningen. Hij bezorgt de medicijnen enkele keren per 

dag in Het Uiterjoon. 

 

Arts 

U bent vrij in het kiezen van uw huisarts. Wanneer u in Het 

Uiterjoon komt wonen, kunt u in de regel uw eigen huisarts 

behouden, als deze ook visites aflegt in Scheveningen. Respect 

Zorggroep heeft een overeenkomst met een groep huisartsen in 

Scheveningen. Deze huisartsen houden minimaal één keer per 

maand spreekuur in Het Uiterjoon op de 1e etage in de 

artsenspreekkamer. Op iedere etage hangen affiches met de 

huisartsenspreekuren. 

 

Bezoekers 

Uw bezoek is van harte welkom! Er zijn uiteraard geen 

bezoektijden! De receptie is dagelijks geopend van 7.30 - 17.30 

uur. Buiten deze tijden kan uw bezoek zich via de bel aan de 

buitendeur melden. Eén van onze medewerkers doet dan open. 
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Bloedafname  

Bewoners en omwonenden van Het Uiterjoon kunnen bloed af 

laten nemen voor de ziekenhuizen Bronovo en Haga (Rode 

Kruis en Leyenburg). De bloedafname vindt plaats op de 

daarvoor bestemde ruimte op de begane grond tegenover de 

receptie. U wordt op nummervolgorde geholpen (nummers 

verkrijgbaar via de receptie). U kunt wachten in de ruimte of 

in de hal. Ook voor bloedcontrole die op verzoek van de 

huisarts moet plaatsvinden, kunt u terecht. De bloedafname 

kan alleen plaatsvinden met een laboratoriumformulier, 

verstrekt door uw huisarts of specialist. 

 

Brand 

In geval van brand verzoeken wij u dit direct te melden via het 

alarmsysteem op uw kamer, aan de receptie via noodtelefoon-

nummer 9402 of sla direct een handbrandmelder in.  

 

Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) 

In Het Uiterjoon heeft u een vast aanspreekpersoon, die uw 

zorg coördineert. Deze persoon noemen wij uw EVV’er (Eerst 

verantwoordelijke verzorgende). Hij/zij werkt als verzorgende 

op uw afdeling. U kunt bij uw EVV’er terecht met al uw 

vragen. Ook uw familie kan bij de EVV’er terecht met vragen 

over uw zorg. Bij afwezigheid van uw EVV’er is er uiteraard 

ook iemand anders aanwezig die u te woord kan staan.  

 

Fysiotherapie  

Op de 1e etage is de praktijkruimte van de fysiotherapeuten. 

Zij behandelen u op afspraak. Voor aanmeldingen kunt u bij 

hen langslopen of een berichtje achterlaten in het postvakje 

bij de receptie. 

 

Geestelijk verzorger 

In Het Uiterjoon is een geestelijke verzorger voor cliënten en 

medewerkers, ongeacht de kerkelijke achtergrond. De 

geestelijk verzorger kan u bezoeken in uw appartement. U 

maakt een afspraak met de geestelijke verzorger door een 

berichtje achter te laten in het postvakje op de begane grond.  

 

Huisdieren 

Wanneer u in Het Uiterjoon komt wonen, kunt u uw (kleine) 

huisdier meenemen. Hier zijn wel voorwaarden voor 

afgesproken, zo dient u onder andere zelf voor het huisdier te 

zorgen. Vraag hiernaar bij uw EVV’er.  

 

Ook huisdieren van bezoekers zijn aangelijnd welkom. 

Huisdieren worden niet toegelaten in restaurant Het Kombuis 

en/of de recreatiezaal.  
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Huisvuil 

U kunt uw huisvuil, glaswerk en kranten deponeren in de 

daarvoor bestemde containers die op elke etage te vinden 

zijn. Wilt u groter huisvuil kwijt, zoals huisraad, dan kunt u 

dit melden bij uw EVV’er. Wij kijken dan samen met u naar 

een passende oplossing. 

 

Internetcafé 

Op de 1e etage van Het Uiterjoon bevindt zich het 

internetcafé. U kunt gebruik maken van één van computers 

die zich in deze ruimte bevinden.  

 

Op dinsdag en woensdag zijn in het internetcafé twee 

deskundigen en enthousiaste vrijwilligers aanwezig die u 

wegwijs kunnen maken op de computer. Tijdens de 

computerlessen besteden zij onder andere aandacht aan de 

basisbeginselen van het computeren, de omgang met de 

muis, het internet en de e-mail. Heeft u interesse? U kunt 

iedere woensdag vrijblijvend binnenwandelen in het 

internetcafé om 10.30 uur en om 13.30 uur.  

 

Kabelkrant 

Via uw TV-toestel kunt u ons informatiekanaal ontvangen. 

Hier vindt u allerlei informatie over bijvoorbeeld het menu, 

verjaardagen van bewoners en de activiteiten. De kabelkrant 

wordt gemaakt door vrijwilligers van Het Uiterjoon. Via de 

zoekfunctie van uw televisie heeft u het kanaal snel 

gevonden. 

 

Kapper 

Op donderdag van 8.30 tot 13.00 uur, zijn de medewerkers 

van kapsalon Maritzka aanwezig in de kapsalon op de 1e 

etage. Afspraken kunt u maken tijdens de openingstijden via 

intern telefoonnummer 9219. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de receptie.  

 

Kerkdiensten en weeksluiting 

Eén keer per maand, op vrijdagavond, organiseert de 

geestelijke verzorger of een predikant uit de wijken rond Het 

Uiterjoon een kerkdienst. Cliënten van Het Uiterjoon zijn van 

harte welkom in de recreatiezaal op de achtste etage. Voor de 

juiste data en voorgangers zie het activiteitenoverzicht.  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimxZXP9vzOAhXGDBoKHXZ6C_MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnewsbeat%2Farticle%2F32536857%2Fpuppy-room-offered-to-relax-stressed-students&psig=AFQjCNGR7mEemhz
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Leestafel 

Op de leestafel in de hal op de begane grond kunt u dagelijks 

een ochtendkrant lezen. Neemt u de kranten niet mee naar 

het appartement.  

 

Uiteraard kunt u zelf een abonnement nemen op een krant en/

of tijdschrift. Deze zijn op uw verzoek op te halen bij de 

receptie of kunnen in uw postvakje gedeponeerd worden. U 

kunt hier zelf afspraken over maken met de receptie. 

 

Logeerkamer/ hotelkamer 

Het Uiterjoon beschikt over een logeerkamer op de 4e etage. 

In deze kamer kunnen familie of kennissen (maximaal twee 

personen) ten hoogste zes aaneengesloten nachten verblijven. 

Voor reservering en verdere informatie over de 

verblijfstarieven kunt u terecht bij de receptie. Informatie over 

onze hotelkamers kunt u opvragen bij de receptie. 

 

Pedicure 

Op maandag, dinsdag en woensdag is de pedicure aanwezig 

op de eerste etage. Zij werkt op afspraak. U kunt een afspraak 

met haar maken door een berichtje achter te laten in haar 

postvakje op de begane grond.  

 

Post 

De post wordt dagelijks omstreeks 15.00 uur door Post NL 

bezorgd bij de receptie. De medewerkers van de receptie 

sorteren vervolgens de post en deponeren deze in de daarvoor 

bestemde postvakjes van de bewoners.  

 

Bewoners van Het Uiterjoon hebben met een postbussleuteltje 

toegang tot hun postvakje. 

   

Receptie  

Bij de receptie kunt u dagelijks terecht met al uw vragen  

van 7.30 – 17.30 uur. 

javascript: window.close()
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Restaurant  

Restaurant 'Het Kombuis' op de 8e etage is dagelijks geopend 

tot 16.00 uur. Hier kunt u terecht voor een warme maaltijd en 

diverse warme en koude snacks. U bent van harte welkom! 

Eventuele reserveringen doet u bij de 1e verantwoordelijke 

kok. 

  

Roken 

In alle openbare ruimten, vergaderruimten, de 

verjaardagskamer, de logeerkamer en de Kortdurend Verblijf 

Kamers is het verboden om te roken. Wij bieden u de 

mogelijkheid om van de speciale rookruimte op de 8e etage 

gebruik te maken. Het is wel toegestaan om in uw eigen 

appartement te roken. 

 

Stichting Vrienden van Respect 

De Stichting Vrienden van Respect draagt bij aan de 

optimalisering van het leef-, woon- en werkklimaat in de 

woonzorgcentra van Respect Zorggroep. De Stichting zamelt 

geld in om leuke dingen te doen voor de cliënten en 

medewerkers van Respect. Het is de medewerkers uitdrukkelijk 

niet toegestaan fooien en geschenken aan te nemen. Indien u 

uw bijzondere erkentelijkheid aan hen wil laten blijken of een 

donatie wilt verrichten dan kan dit via de stadsdeelmanager 

t.b.v. de 'Stichting Vrienden van Respect'.  

 

Storingen 

Storingen in of rond uw appartement kunt u melden bij de 

receptie. De medewerkers van de receptie zullen dit melden 

aan de medewerkers van de technische dienst, die zo spoedig 

mogelijk de storing proberen op te lossen. 

 

Telefoon 

Het is mogelijk om een eigen telefoon aan te laten sluiten in 

uw appartement. U kunt dit zelf regelen. De kosten hiervan 

zijn voor eigen rekening. Dit geldt overigens niet voor mensen 

die kortdurend verblijven in Het Uiterjoon.  

 

Verhuizen 

Verhuizen naar een appartement in het woonzorgcentrum of 

een interne verhuizing is dagelijks mogelijk van 8.00 - 20.00 

uur, behalve op zondag. Wij verzoeken u vriendelijk er 

rekening mee te houden dat van 11.30 - 13.00 uur de liften 

zoveel mogelijk vrij gehouden moeten worden voor het 

uitdelen van de warme maaltijden.  

20160920 
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Videobewaking 

Wij attenderen u erop dat bij iedere uitgang van Het Uiterjoon 

24-uurs camerabewaking is geïnstalleerd. Voor uw en onze 

veiligheid worden er opnamen gemaakt van iedereen die Het 

Uiterjoon betreedt of verlaat. 

 

Vrijwilligers 

De activiteitenbegeleiding en de zorgmedewerkers van Het 

Uiterjoon worden dagelijks in de werkzaamheden ondersteund 

door vrijwilligers. Indien u geen mantelzorger heeft die u 

begeleidt, zijn de vrijwilligers bereid u te vergezellen naar 

bijvoorbeeld ziekenhuizen, tandarts, opticien en dergelijke. 

Wilt u een beroep doen op één van de diensten van de 

vrijwilligers, informeer hier dan naar bij uw evv’er.  

 

Wasverzorging 

Het Uiterjoon zorgt voor het wassen van uw bedden- en 

linnengoed. Wij kunnen ook, tegen betaling, uw bovenkleding 

en ondergoed wassen. Dit geldt overigens niet voor mensen 

die kortdurend verblijven in Het Uiterjoon.  

 

Wasserette  

Alle cliënten van Het Uiterjoon kunnen van maandag t/m 

zaterdag van 8.00 - 19.00 uur gebruik maken van de 

wasmachine en/of droogmachine in het washok op de begane 

grond. U kunt desgewenst reserveren via de receptie. Tegen 

betaling kan de receptie u was- en droogmunten en wasmiddel 

verstrekken. 

 

Winkel 

De winkel bevindt zich op de begane grond. Hier kunt u 

terecht voor de dagelijkse boodschappen, een cadeautje en 

wenskaarten. De Kruimel is geopend op dinsdag, woensdag, 

vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. 

 

Zee 

Op de derde etage is een doorgang naar het duin achter het 

woonzorgcentrum, waar u op één van de bankjes kunt 

genieten van het uitzicht op zee. 


