
 

 

Thuispost  
Nummer 2, november 2015 
 

Thuispost is de nieuwsbrief 

voor de Thuiszorg-cliënten 

van Respect Zorggroep en 

verschijnt vier keer per jaar 

 

 

Contactgegevens 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070) 306 10 20 

Alstublieft uw nieuwsbrief van Respect Thuiszorg  

Voor u ligt de tweede uitgave van de Thuispost. Op de eerste editie 

hebben we veel positieve reacties gehad. Het blijkt dat u het op prijs 

stelt geïnformeerd te worden over veranderingen in de zorg en over 

nieuws vanuit Respect.  

 

Dit jaar is het zorgplan in de plaats gekomen voor een indicatie. Het 

zorgplan waarin uw afspraken over de zorg zijn vastgelegd zal met u 

geëvalueerd worden. Dat is iets wat twee keer per jaar terugkeert. 

Zo blijven we met u in contact over de zorg die u nodig heeft.  

In oktober hebben we het Gouden Keurmerk in ontvangst mogen 

nemen. Een knappe prestatie! In dit nummer geven wij een 

toelichting op het Gouden Keurmerk.   

 

Eind dit jaar gaan we met een cliëntenpanel beginnen. We vinden het 

belangrijk om uw mening te horen over hoe zaken in Thuiszorg 

geregeld zijn. Dat doen we ook door twee keer per jaar u een 

vragenlijst toe te sturen. Wij vragen u vriendelijk deze lijsten in te 

vullen. De uitslag is voor ons belangrijk om vast te stellen op welke 

onderdelen we kunnen verbeteren. Naast de zorg die overdag en ’s 

avonds ingezet wordt, hebben we ook de mogelijkheid om ’s nachts 

zorg te leveren. Het ambulante team staat ervoor klaar. Hiermee 

hebben we de cirkel rond: 24 uur per dag kan Respect geplande en 

ongeplande zorg leveren. Boeiend om te lezen wat zij voor u kunnen 

betekenen. We zijn trots dat we u opnieuw een editie vol 

wetenswaardigheden kunnen aanbieden. We wensen u veel 

leesplezier.  
 

Annie van Antwerpen 

Manager Extramurale Zorg 

 
10 jaar Respect! 

In oktober bestond Respect Zorggroep 10 jaar! Dit was natuurlijk 

reden voor een feestje. Er zijn in de feestweek diverse activiteiten 

geweest en u heeft een presentje in uw brievenbus gekregen. 

Wij hebben daarop leuke reacties ontvangen, waarvoor dank. Van 

mevrouw Hoogendoorn kregen wij de volgende reactie: 

“Ik kreeg een bakkerij bon, waarmee ik twee gebakjes en vers brood 

kon halen. Daar ben ik erg blij mee. Ik vind het belangrijk om me op 

een leuke manier verbonden te voelen met de organisatie. Niet alleen 

de zorgverleners maar ook de zorgvragers moeten het plezier kunnen 
ervaren als er wat gevierd wordt. Ik voel me op deze manier nog 

meer betrokken bij de organisatie. Hartelijk dank Respect voor dit 

geschenk.” 

 

Voor de medewerkers was er als slotactiviteit een grootse 

feestavond. We hebben genoten van de feestelijkheden en gaan op 

voor de volgende tien jaar! 

 
  Úw nieuwsbrief 



 

 

Wijziging management 

Thuiszorg 

In het managementteam van 

Respect heeft een wijziging in 

de functies plaatsgevonden.  

M.i.v. 1 december a.s. leg ik 

mijn taak als manager 

Thuiszorg neer. Ik word 

manager van het Advies- en 

Behandelcentrum.  

Irma de Jong neemt mijn taak 

over. Daarnaast blijft zij 

locatiemanager van Het 

Uiterjoon. In het volgende 

nummer zal Irma zich 

voorstellen.  

Ik wil graag alle cliënten danken 

voor het in mij gestelde 

vertrouwen. Ik wens u alle 

goeds toe en een fijne 

samenwerking met de 

medewerkers van Respect. 

Gezien de grote betrokkenheid 

van medewerkers bij de zorg 

aan cliënten heb ik daar het 

volste vertrouwen in.  

Hartelijke groet,  

Annie van Antwerpen  

 

 

 

 

 

 

 

Onze Thuiszorgteams 

Respect heeft thuiszorgteams 

voor de volgende wijken: 

• Benoordenhout/Archipel 

• Belgisch Park 

• Duindorp 

• Renbaankwartier 

• Scheveningen 

• Statenkwartier/Duinoord 

• Team Goudriaan (Den Haag, 

Rijswijk, Voorburg) 
 

Onze thuiszorgteams 

In deze uitgave stellen we graag weer twee teams aan u voor: 

Team Goudriaan 

Team Statenkwartier/Duinoord 

 
Monitor effecten decentralisatie voor zorgvragers 
en mantelzorgers 

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. De AWBZ is Wlz 

geworden, veel taken uit de oude AWBZ zijn overgedragen naar de 

gemeente in de Wmo en naar zorgverzekeraars in de 

Zorgverzekeringswet. Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de 

belangen van cliënten en doet onderzoek naar de effecten van deze 

veranderingen voor zorgvragers, hun mantelzorgers en 

zorgprofessionals.  

Respect vindt het belangrijk dat de effecten voor de cliënten 

inzichtelijk worden gemaakt. Vandaar dat wij u willen vragen om 

de vragenlijst in te vullen.  

U kunt hiervoor de digitale enquête invullen via https://

monitor.zorgbelang-panel.nl/zuid-holland/effecten-decentralisatie. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  



 

 

E-bikes 

Onze thuiszorgmedewerkers 

fietsen het hele jaar, onder 

alle weersomstandigheden, 

door de wijk. Soms zijn de 

afstanden groot of waait het 

hard. Daarom heeft Respect 

E-bikes aangeschaft voor 

medewerkers om het reizen 

tussen cliënten makkelijker te 

maken. 

 

Zorg tijdens de 

feestdagen 

De feestdagen staan bijna 

voor de deur. Wij streven 

uiteraard naar optimale 

verzorging van onze cliënten 

tijdens de feestdagen.  

Op 1e en 2e kerstdag en op 

nieuwjaarsdag wordt door 

onze thuiszorgteams gewerkt 

zoals normaal gesproken op 

zondag. Op oudejaarsdag is de 

avonddienst tot 22.00 uur 

aanwezig. Wellicht brengt u 

(één van deze) feestdagen 

door in huiselijke kring met 

familie en/of buitenshuis en is 

het wenselijk dat uw 

zorgmomenten daarop worden 

aangepast.  

Wilt u dit dan vóór 8 december 

a.s. doorgeven aan onze 

planningsafdeling via 

(070) 306 91 02. 

Wij wensen u fijne feestdagen! 

Ons Ambulante Team 

 
Respect Zorggroep levert 24-uurs thuiszorg. Overdag en 's avonds 

krijgt u zorg van uw eigen team in de wijk. In de nacht bestaat de 

mogelijkheid om zorg te krijgen van ons Ambulante Team.  

Het Ambulante Team bestaat uit verpleegkundigen die in actie komen 

bij alarmeringen van cliënten die een abonnement “Zeker Thuis” 

hebben. Na de melding van een alarmering gaat de verpleegkundige 

naar de cliënt en verleent de nodige eerste hulp. Eventueel wordt de 

huisartsenpost ingeschakeld. Zo nodig komt de verpleegkundige in de 

avond of nacht nog een keer langs voor een controlemoment. 

Daarnaast kan het Ambulante Team in de nacht langskomen voor een 

zorgmoment. Dit kan variëren van het verlenen van de benodigde 

zorg tot het doen van een controlemoment om te kijken of alles in 

orde is. Deze zorgmomenten mag het Ambulante Team alleen 

verlenen als de wijkverpleegkundige van het eigen thuiszorgteam 

hiervoor een indicatie gesteld heeft. 

De thuiszorgteams in de wijk kunnen ook terugvallen op het 

Ambulante Team als er complexe zorgsituaties zijn of onverwachte 

zorgvragen van cliënten. De thuiszorgteams kunnen advies of hulp 

vragen aan het Ambulante Team. 

Dit geldt ook voor de verpleegkundigen in de verzorgings- en 

verpleeghuizen van Respect. Daarnaast ondersteunt het Ambulante 

Team ook de verpleegkundigen in onze huizen in de avond en de 

nacht. Bij complexe zorgsituaties of onverwachte zorgvragen in de 

avond en nacht, kunnen de verpleegkundigen van de afdeling advies 

of hulp vragen aan de medewerkers van het Ambulante Team.  

 
Gouden Keurmerk 

Onze Thuiszorg heeft dit jaar het Gouden Keurmerk behaald. Dat is 

een geweldig resultaat! 

Hoe komt deze prestatie tot stand? Dit wordt gemeten door een 

onafhankelijke organisatie. 50% wordt behaald door toetsing van de 

afspraken die zijn gemaakt over de zorg die geleverd wordt. De 

andere 50% van de benodigde punten wordt behaald naar aanleiding 

van de tevredenheid onder cliënten.  

Het is daarom van groot belang om te weten hoe tevreden u over de 

zorg bent. Eén keer per twee jaar wordt een uitgebreid onderzoek 

gedaan. Tussentijds wordt u gevraagd een korte vragenlijst in te 

vullen.  

Voor onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn, worden 

verbeterplannen opgesteld. Zodra de verbeteringen gerealiseerd zijn, 

worden borgingsplannen gemaakt, om de verbeteringen vast te 

houden. Zo is de cirkel rond.  

In alles is het uitgangspunt dat de wensen van de cliënt centraal 

staan. We zijn trots dat we het Gouden Keurmerk hebben behaald. We 

willen u hartelijk danken voor het steeds opnieuw invullen van de 

vragenlijsten. Ook willen we de medewerkers hartelijk danken voor 

hun inzet waaraan we dit succes zonder enige twijfel te danken 

hebben.  



 

 

 Cliëntvertrouwens-

personen: 

Annemieke Wilmink en 

Nel Vreugdenhil: 

(070) 306 10 20 
 

 

 

Wijzigingen  

Wilt u zo vriendelijk zijn als u 

wijzigingen heeft die voor ons 

van belang zijn deze aan ons 

door te geven? Wij denken 

hierbij aan andere sleutels, 

telefoonnummers of  

contactgegevens. Bij voorbaat 

dank! 
 

 

Servicebureau Respect 

Heeft u vragen over zorg, wonen 

of welzijn? Als abonnee kunt u 

gebruik maken van diensten van 

het Servicebureau. Onze 

medewerkers kunnen u niet 

alleen informeren, maar u ook 

doorverwijzen en, als dat nodig 

is, bemiddelen. 
 

 

 

Bereikbaarheid van het 
Servicebureau: 

Maandag tot en met vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur via 

(070) 306 91 70 en via email: 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

Stichting Vrienden van Respect 

De stichting Vrienden van Respect draagt met financiële bijdragen  

bij aan een plezierig leef-, woon- en werkklimaat voor cliënten en 

medewerkers van Respect. Denk aan de aanschaf van kunstwerken, 

beeld- en geluidsapparatuur, het organiseren van uitstapjes en 

kleine attenties voor zowel cliënten als medewerkers.  

De stichting zamelt extra geld in om leuke dingen te doen voor 

cliënten en medewerkers van onze organisatie.  
Giften zijn daarom van harte welkom!  
 

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer 

NL25ABNA0240314603 t.n.v. Vrienden van Respect. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

 

 
Kerstactiviteit voor onze Thuiszorgcliënten 

De stichting Vrienden van Respect heeft een bedrag beschikbaar 
gesteld voor activiteiten voor Thuiszorgcliënten van Respect. 
Hiermee nodigen wij u uit voor de eerste activiteit. 

 

Workshop kerststukjes maken 

Op vrijdag 18 december a.s. kunt u op deelnemen aan de workshop 

kerststukje maken. Er zijn ervaren vrijwilligers die kunnen helpen.   

Deze activiteit vindt plaats van 14.00 uur tot 16.30 uur in Respect 

locatie Bosch en Duin, Scheveningseweg 76. Vanaf 13.45 uur staat 

de koffie en thee voor u klaar. Tijdens de activiteit krijgt u een hapje 

en een drankje. Deelname is gratis! Wilt u een vriendin of 

mantelzorger meenemen, laat dat ons weten bij uw aanmelding.  

 

 

Aanmelden 

Wilt u ook een door uzelf gemaakte stukje bij u thuis op tafel?  

Meld u dan snel aan voor 10 december a.s. via  

actief@respectzorggroep.nl of via telefoonnummer (070) 306 91 70. 

Geeft u daarbij uw naam en telefoonnummer en de gegevens van 

een eventuele introducee door. 

Wilt u deelnemen aan de activiteit, maar kunt u zelf geen vervoer 

organiseren wegens een beperking? Laat het ons dan weten bij uw 

aanmelding. 

 
 

Cliëntenpanel Thuiszorg 

Op 6 oktober jl. was de informatiebijeenkomst voor het cliëntenpanel 

van de Thuiszorg. Door verhinderingen van geïnteresseerden was de 

opkomst niet zo hoog als verwacht. 

 

Wij willen u nogmaals attenderen op het belang van een 

cliëntenpanel. Welke vragen onze cliënten en/of hun mantelzorgers? 

Wat zijn uw ervaringen met de zorg die wij verlenen? Zijn er 

verbeteringen nodig?  

 

Laat uw stem horen en neem deel aan het cliëntenpanel.  

U kunt zich hiervoor opgeven bij Irene Pellekoorn, secretaresse 

Extramurale Zorg. Email: i.pellekoorn@respectzorggroep.nl.  

Telefoon: (070) 306 10 20. 


