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kamers,  
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binnentuinen 

 

 

 

Veel  

deskundigheid 

 

 

 

 

Kleinschalig en gespecialiseerd 



Kamerindeling 
 

De eenpersoonsappartementen 

in Bosch en Duin hebben de vol-

gende faciliteiten: 

  
 Oppervlakte ongeveer 25 

vierkante meter  

 Badkamer  

 Verstelbaar bed 

 Linnenkast  

 Kluisje  

 Railsysteem voor ophangen 

schilderijen  

 Televisie (abonnement) 

 Telefoon (abonnement) 

 

Ligging 
 

 Goed bereikbaar met open-

baar vervoer (tram 1 en bus 

21) 

 Veel groen in directe omge-

ving 

 Gezellige winkelstraten op 

loopafstand (Frederik Hen-

drikstraat, Keizerstraat) 

 Strand in de nabijheid 

 

Voorzieningen 
 
 Veel privacy in huiselijke sfeer  

 Sfeervol restaurant, met 

schappelijke prijzen 

 Koken met verse ingrediënten 

in woon-eetkamers bij wonin-

gen 

 Internet-voorziening 

 Wifi 

 Rookruimte  

 Kapper 

 Fysiotherapieruimte 

 Activiteitenprogramma’s 

 Fraaie binnentuinen en bal-

kons 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Bosch en Duin in het kort 

 
 Deskundig. Bosch en Duin heeft, mede vanwege een aantal 

gespecialiseerde afdelingen, veel verschillende professionals in 

huis, van artsen en verpleegkundigen tot fysiotherapeuten, 

kunstzinnig therapeuten en geestelijk verzorgers. 

 Gloednieuw. In 2012 en 2013 is Bosch en Duin grondig gere-

noveerd. Het resultaat: ruime eenpersoonskamers, fraaie bal-

kons en prachtige binnentuinen. En dat allemaal in de aan-

sprekende omgeving van de Scheveningseweg, met veel 

groen en gezellige winkelstraten in de buurt. 

 Kleinschalig. De woningen in Bosch en Duin bestaan uit circa 

acht appartementen. In de gemeenschappelijke woon-

eetkamer wordt dagelijks vers gekookt, op de afdeling wordt 

de was gedaan en er zijn verschillende activiteiten.  

 

Zeer tevreden: hoge rapportcijfers 

Cliënten en contactpersonen zijn zeer tevreden over Bosch en Duin. 

De contactpersonen van de cliënten op afdelingen met geheugen-

problemen geven de instelling een rapportcijfer van 8,1 en de me-

dewerkers krijgen een 8,2. De cliënten met lichamelijke aandoenin-

gen waarderen de instelling ook met een 8,1 en de medewerkers 

zelfs met 8,3.  

 

Voor wie 

Bosch en Duin is een verpleeghuis voor:  

 Cliënten met lichamelijke beperkingen die veel begeleiding, 

intensieve verzorging en verpleging nodig hebben, in een be-

schermende woonomgeving. 

 Dementerende cliënten die intensieve verzorging, verpleging 

en begeleiding nodig hebben, in een beschermende woonom-

geving. 

Daarnaast beschikt Bosch en Duin over enkele gespecialiseerde af-

delingen: 

 Jongeren en HIV/Aids: de Golfslag is voor cliënten jonger 

dan zestig jaar, cliënten met HIV/Aids en cliënten met Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH).  

 Palliatieve hospicezorg: Hospice Scheveningen biedt gespe-

cialiseerde zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun 

familie. Website: www.hospicescheveningen.nl. 

 Revalidatie: afdeling Branding bereidt cliënten voor op terug-

keer naar huis met behulp van verpleging, fysiotherapie, ergo-

therapie, logopedie en behandeling van een arts. 

 Duinvallei: beschutte afdeling voor psychogeriatrie in verzor-

gingshuis Duinrust aan de Duinweg. 

Bosch en Duin biedt in principe onderdak aan cliënten met een indi-

catie voor zorgzwaartepakketten 5 tot en met 10. 

http://respectzorggroep.nl/locaties/bosch-en-duin/afdelingspagina/hospice-scheveningen
http://respectzorggroep.nl/locaties/bosch-en-duin/afdelingspagina/branding


 

Kijkje nemen? 

 

Wilt u meer weten over Bosch 

en Duin. Of een afspraak maken 

voor een (vrijblijvende) rondlei-

ding? Neemt u dan contact op 

met ons Servicebureau, telefoon 

(070) 306 91 70, e-mail  

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Respect Zorggroep 

 

Cliënten respecteren in wat zij 

vinden, voelen en willen. Vanuit 

die basis biedt Respect Zorg-

groep zorg, behandeling en 

diensten. Wij stimuleren cliën-

ten om regie te houden over 

hun leven. Thuis als dat kan, in 

één van onze centra als dat ge-

wenst is of noodzakelijk. 

 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ  Den Haag 

Tel. (070) 306 10 20 

 

www.respectzorggroep.nl 

info@respectzorggroep.nl 

 

Aanmelden en meer informatie: 

Servicebureau 

Tel. (070) 306 91 70 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

Kosten 
 

Als u een indicatie heeft voor een verpleeghuis, dan worden de kos-

ten van uw verblijf grotendeels betaald vanuit de AWBZ. U betaalt 

wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw financiële situatie. 

Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het CAK (www.cak.nl). 

 

Daarnaast betaalt u aan Respect Zorggroep een “Welzijnsbijdrage”, 

waardoor u kunt deelnemen aan alle activiteiten van Bosch en Duin 

(€ 17,50 per maand). Voor televisie, internet en (vaste) telefoon 

gelden abonnementstarieven. Bosch en Duin heeft verder de moge-

lijkheid van een kledingwasservice, tegen betaling.  
 
 
Activiteiten 
 

Het activiteitenteam van Bosch en Duin organiseert zeven dagen 

per week activiteiten voor cliënten, zowel bij de woningen als in 

centrale ruimten. Denk aan muzikale optredens, wandelingen in de 

omgeving, creatieve en spelletjesmiddagen en uitjes naar bijvoor-

beeld Zandvoort. Niet in de laatste plaats dankzij de ondersteuning 

van een groot vrijwilligerskorps. 
 
 
Veel deskundigheid 

 

Misschien wel hét kenmerk van de zorg van Respect Zorggroep is 

de bundeling van kennis en kunde van specialisten op veel verschil-

lende terreinen. Met de verpleegkundigen, verzorgenden en overige 

medewerkers kunnen zij het maatwerk leveren dat oudere mensen 

meer en meer nodig hebben. Respect Zorggroep beschikt bijvoor-

beeld over: 

 Diëtisten  Mondhygiënisten 

 Ergotherapeuten  Psychologen 

 Fysiotherapie  Specialist Ouderengeneeskunde 

 Geestelijk Verzorgers  Tandarts 

 Kunstzinnig therapeuten  Verpleegkundig specialist 

 Logopedisten  Wondverpleegkundige 

 Maatschappelijk Werkers  

mailto:servicebureau@respectzorggroep.nl
callto:%20+31703915400
http://www.respectzorggroep.nl
mailto:info@respectzorggroep.nl

