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Behandelingen afgestemd op de persoon
‘Thuiszorg en behandelaren weten elkaar 
dus snel te vinden. Dat is een groot voordeel 
van alle zorg onder één dak. Behandelingen 
en zorg zijn zo op elkaar én op de persoon 
afgestemd. Dat verbetert de kwaliteit van de 
geleverde zorg. En dat zorgt weer voor een 
gezondere, tevreden cliënt. Daar doen we het 
uiteindelijk voor.’

Wijkverpleging, 
persoonlijke zorg die 
u verder helpt

AAN HET WOORD

Wessel JennerWessel Jenner

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Wessel 
Jenner, manager van het behandelteam, weet 
er alles van. ‘Binnen Respect maken we ons er 
vooral hard voor om zorg en behandeling voor 
iedereen zo goed en persoonlijk mogelijk te 
maken. Voor verpleeghuisbewoners en voor de 
mensen in de wijk.’

Zorg als totaalplaatje
‘We vinden het belangrijk dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen wonen. Ook bij ziekte 
of achteruitgang. Om dat te ondersteunen, 
werken we binnen Respect nauw samen. 
De medewerkers van de Thuiszorg en de 
behandelaren spreken elkaar bijvoorbeeld 
regelmatig over specifieke problemen van 
cliënten. Het gaat dan om het totaalplaatje. 
Om sociale, lichamelijke, psychische en 
praktische problemen en vaardigheden. 
Zorg en behandeling wordt daardoor heel 
persoonlijk ingericht.’

*Foto cover gemaakt door Dick Teske,
Scheveningse persfotograaf, vanaf een 
balkon van Het Uiterjoon.
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Maar wel 
graag onder de 
mensen zijn

Zelfstandig wonen

Woont u zelfstandig, maar zou u graag wat 
meer onder de mensen willen zijn? Gezellig 
samen dingen willen doen? Dan kan u met 
een indicatie van de huisarts, gemeente of 
het ziekenhuis terecht bij de dagbesteding 
van Respect. Mocht dat nodig zijn, dan kunt 
u dat combineren met een behandeling bij 
bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist, 
psycholoog of ergotherapeut. Mevrouw Ros 
(83) vindt het een geweldige oplossing: ‘Ik heb 
het gevoel dat ik weer bij de mensen hoor!’

Niets moet, alles mag
‘Mensen komen om verschillende redenen 
naar de dagbesteding of dagbehandeling’, 
vertellen Bianca Nijhuis en Colette van 
Gennep, die op de afdeling werken. 
‘Sommigen hebben een lichamelijke 
aandoening of moeten revalideren. Anderen 
zijn eenzaam of hebben te maken met 
dementie. Wat de aanleiding ook is: wij zorgen 
dat ze een fijne, zinvolle dag hebben. Het enige 
wat moet, zijn de eventuele behandelingen. 
Verder moet niets en mag alles: we doen 
vooral wat de deelnemers zelf willen. We 
spelen bijvoorbeeld geheugenspelletjes 
met cliënten die dementie hebben. We laten 
ze spreekwoorden aanvullen of puzzelen 
en zingen liedjes van vroeger. Hersengym 
noemen ze dat hier lachend. 
‘Als de deelnemers dat willen, nemen ze 
deel aan allerlei activiteiten. Bloemschikken, 
schilderen, bingo spelen, knutselen: noem 
maar op. Maar ze kunnen ook samen een 
spelletje spelen of gewoon even rustig de 
krant lezen. Of zoals mevrouw Ros, lekker 
met een breiwerkje zitten en observeren. Daar 
geniet ze van, dus natuurlijk mag dat ook.’ 

Plezier in mijn leven
Maar hoe kwam mevrouw Ros hier terecht? ‘Ik 
heb in m’n leven best veel verdriet en ellende 
meegemaakt’, licht ze zelf toe. ‘Ik woon nog 
zelfstandig en zat daar maar in m’n eentje. 

'Ik zag het echt niet meer zitten. Gelukkig 
hebben mijn hulpverleners ervoor gezorgd dat 
ik naar de dagbesteding kan. Ik ben een echte 
kwebbelkous en kan niet stilzitten. Hier is het 
altijd gezellig en er is altijd van alles te doen, 
waardoor ik weer wat plezier heb in m’n leven. 
Ik kan gewoon helemaal mezelf zijn en heb 
het echt naar m’n zin. Ook het contact met de 
andere deelnemers is hartstikke goed. Als je 
elkaar kan helpen, dan doe je dat. 
‘Daar komt bij dat alle medewerkers even 
hartelijk, aardig en betrokken zijn. Je kunt 
altijd op ze rekenen en ze doen zoveel voor 
ons. We hebben het allemaal ontzettend 
getroffen! Ze krijgen van mij een dikke tien! 
Die verdienen ze!’

DAGBESTEDING

Ik heb het gevoel Ik heb het gevoel 
dat ik weer dat ik weer 

bij de mensen hoorbij de mensen hoor
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Colette van GennepColette van Gennep
“We doen vooral wat de 
deelnemers zelf willen”

Foto's zijn gemaakt door Bianca Moulton-Pronk.
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ZEEWINDE WEETJES
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Brasserie Zamen
U bent hier van harte welkom voor 
een hapje en een drankje. 
De Brasserie heeft ook een gezellig 
terras. Op de website vindt u 
de actuele openingstijden. 

Behandelcentrum
Uw huisarts of de Thuiszorg kan u doorverwijzen naar 
één van onze specialisten in het behandelcentrum. U 
vindt hier logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, 
mondhygiënisten, specialisten ouderengeneeskunde, 
psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk 
werkers.

Ontdek Zeewinde

Ook als buurtbewoner kunt u volop gebruikmaken van de faciliteiten van Zeewinde aan de Nieuwe 
Parklaan. Hier vindt u alle mogelijkheden op een rij. 

Kapper 
De dames- en herenkappers zijn altijd in een goed humeur en 
brengen uw haar perfect in model.

Manicure 
Als u uw handen heerlijk wil laten verwennen, 
met een prachtig verzorgd uiterlijk als resultaat.

Kom sfeerproeven 
Overweegt u in Zeewinde te gaan wonen of staat u hier op de wachtlijst voor een woning? Kom dan eens 
langs om de sfeer te proeven en alvast wat mensen te leren kennen.

Meer informatie over Zeewinde vindt u op www.respectzorg.nl/zeewinde. 

Door fit te blijven voelt u zich lichamelijk én geestelijk gezond. 
Bovendien verkleint u bijvoorbeeld de risico’s op vallen en 
op hart- en vaatziekten. En neemt de kans toe dat u 
zelfstandig kunt blijven wonen. Fysiotherapeut Lucia Urru 
geeft u vijf tips om fit te blijven.

Vijf tips om 
fit te blijven

Fysiotherapie voor ouderen
De fysiotherapeuten van Respect zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en aangesloten bij 
ParkinsonNet. U kunt zich via de huisarts of Thuiszorg laten doorverwijzen. 

Heeft u vragen of wilt u zelf een afspraak maken, neem dan contact op met het medisch secretariaat 
via 06 48 52 71 73. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 070 306 91 83. 

Beweeg voldoende
Door elke dag een half uur te 
bewegen en niet te lang achter 
elkaar stil te zitten, blijft uw 

conditie op peil. Bewegen is ook 
gezond voor uw hersenen: u kunt er 

beter door denken. 

Train spieren en balans
U houdt uw spieren in vorm 
door ze minimaal twee keer per 

week te trainen. Doe daarnaast 
balansoefeningen.

Eet en drink goed
Om uw spierkracht te 
behouden, is het belangrijk dat 

u gezond eet. Drink daarnaast 
voldoende. 

Slaap goed
Door overdag goed te 
bewegen, een slaapritme 
aan te houden, uw 

televisie, telefoon en 
computer op tijd uit te zetten 

en uw slaapkamer goed te ventileren, 
vergroot u de kans dat u ’s nachts lekker 
slaapt.

Maak een praatje
Om gezond oud te 
worden, is het belangrijk 

dat u voldoende sociale 
contacten hebt. Bezoek van 

de (klein)kinderen, een telefoontje 
met een vriend of een praatje met de 
postbode: het helpt allemaal.

tip 1 tip 4

tip 2

tip 3

tip 5
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Sombere gevoelens, vergeetachtigheid, 
eenzaamheid: er zijn tal van redenen 
waarom mensen door hun huisarts worden 
doorverwezen naar een psycholoog. ‘Dat zijn 
vaak ouderen, maar ook jongere mensen 
weten ons steeds vaker te vinden’, vertelt 
Cynthia Ovaa, die als psycholoog bij Respect 
werkt. ‘Vroeger praatte je minder openlijk over 
je sores, je loste het alleen of binnen je directe 
omgeving op. Nu zie ik dat dat taboe steeds 
meer wordt doorbroken. Dat mensen zichzelf 
hulp gunnen.’

Zo zelfstandig mogelijk blijven
‘Mijn vijf collega-psychologen en ik werken 
in een verpleeghuis, waardoor we veel 
specialistische kennis hebben op het gebied 
van ouderen. We werken echter ook voor 
mensen uit de wijk. Huisartsen verwijzen hun 
oudere patiënten dan ook vaak gericht naar 
ons door, mede omdat wij snel aan de slag 
kunnen en ruim de tijd kunnen nemen. Maar 
zo langzamerhand zien we daarnaast steeds 
meer jongere mensen. Het is fijn dat zij ons 
ook weten te vinden.

‘Oudere mensen die bij ons komen, 
merken bijvoorbeeld dat ze steeds minder 
interesses hebben. Dat ze wat somber zijn. 
Stemmingsproblemen hebben. Het kan ook 
gebeuren dat ze ineens niet meer weten hoe 
ze de bus naar de stad kunnen nemen. Wij 
gaan dan onderzoeken hoe het met hun brein 
gaat. 

'Misschien is er sprake van dementie, maar 
er kan natuurlijk ook een andere oorzaak 
zijn. Lang niet alle geheugenklachten 
betekenen dementie. Ons onderzoek kan 

PSYCHOLOGIE

daarin geruststellen of adviseren. Of en hoe 
we een vervolgtraject inzetten, is afhankelijk 
van de wensen van de persoon zelf. Vaak 
adviseren we ze over wat ze kunnen doen om 
zo zelfstandig mogelijk te blijven.’ 

Slaapproblemen, rouw of trauma’s
‘Dit is één aspect van ons werk, maar er zijn 
nog zoveel andere zaken die we bespreken. 
Slaapproblemen, rouwverwerking, 
traumaverwerking… Bij de meeste 
psychologische problemen kunnen we 
helpen. Mensen trekken steeds eerder aan 
de bel. Dat is mooi, want daardoor blijf je 
ernstige problemen voor. Wat we vooral 
belangrijk vinden, is dat mensen zelf de regie 
houden en hun kwaliteit van leven kunnen 
bewaren of herstellen.’

Meer waardering voor zichzelf
‘Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw geholpen 
die jarenlang als mantelzorger voor haar 
man zorgde. Toen hij werd opgenomen, viel 
ze in een gat. Haar eerdere dagindeling was 
weg en ze kampte met onverwerkt verdriet 

en pijn. Samen hebben we een manier 
gevonden om het verleden te verwerken 
en ze geeft weer een waardevolle invulling 
aan haar dagen. Ze vertelde later dat ze erg 
veel heeft geleerd van onze gesprekken. Dat 
haar leven er nu compleet anders uitziet dan 
een jaar geleden. Ze is anders naar zichzelf 
gaan kijken en heeft meer waardering voor 
zichzelf. 
Dat is het mooiste van mijn werk: als mensen 
met een positievere blik naar zichzelf en hun 
leven kijken.’

Cynthia OvaaCynthia Ovaa
"Vroeger praatte je minder 
open over je sores, 
je loste het alleen op"

Lang niet alle Lang niet alle 
geheugenklachten geheugenklachten 
betekenen dementiebetekenen dementie

Mensen trekken Mensen trekken 
steeds eerder steeds eerder 
aan de belaan de bel
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organiseren. Dan verzorgen we bijvoorbeeld 
een complete asperge- of Thaise-maaltijd. Of 
een Hollandse avond, met accordeonmuziek, 
bitterballen en een drankje. Tegen die tijd 
gaan we dat zeker bekendmaken, zodat 
mensen zich kunnen inschrijven!’

Nieuwe look
Rond de zomer krijgt het restaurant een 
frisse, nieuwe look en zal het tijdelijk zijn 
gesloten. Daarna bent u weer van harte 
welkom! 

U vindt de openingstijden van Grand Café 
Bosch-Uitje op de website
www.respectzorg.nl/bosch-en-duin.

Wist u dat u ze bij woonzorgcentrum Bosch 
en Duin aan de Scheveningseweg een heerlijk 
Grand Café hebben? En het fijne daarvan 
is, dat iedereen er zo binnen kan lopen. Als 
corona dat toelaat natuurlijk. Dus: vindt u het 
gezellig eens wat andere mensen te zien en 
spreken? Wilt u lekker lunchen of gezellig 
borrelen? Binnen of buiten op het terras? Dan 
bent u hier aan het juiste adres.

Ontbijt, lunch, borrel of diner
‘Mensen kunnen hier ’s ochtends al 
langskomen voor hun ontbijt’, vertelt 
servicemanager Erik van Duijvenbode 
enthousiast. ‘Lekker, met een croissantje, 
verse jus d’orange en koffie. 

'Maar ook ’s middags kunnen ze hier terecht: 
dan hoeven ze niet zelf in de keuken te staan. 
We hebben net een nieuwe menukaart, met 
allemaal heerlijke broodjes en salades voor 
de lunch. Daarnaast hebben we ook een 
borrelkaart, met drankjes en hapjes.’

Thema-maaltijden
‘Na de zomer maken we het nog leuker, 
door thema-maaltijden of thema-avonden te 
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Samen werken aan een 
zo goed mogelijke zorg

Woont u zelfstandig en maakt u gebruik van 
Respect Thuiszorg? Of krijgt u bijvoorbeeld 
fysiotherapie van het Behandelcentrum 
van Respect? Dan is de onlangs opgerichte 
Cliëntenraad Wijkzorg benieuwd hoe u de 
zorgverlening ervaart. ‘Door de signalen 
uit de wijk op te vangen en met Respect te 
bespreken, kunnen we samen de zorg en het 
welzijn van cliënten echt verbeteren,’ aldus 
Gonny Smeets, die voorzitter is van deze 
cliëntenraad.

Spreekbuis
‘Wij willen graag een spreekbuis van 
cliënten zijn, om zo te kunnen meepraten en 
meebeslissen over allerlei onderwerpen die 
voor onze cliënten van belang zijn,’ vertelt 
Gonny. 

‘Daarnaast treden we op als een soort 
waakhond. We behartigen de belangen 
van cliënten, bewaken hun rechten en 
geven gevraagd en ongevraagd advies, 

over de kwaliteit van zorg bijvoorbeeld, 
de zorgplannen of de benoeming van een 
nieuwe leidinggevende.’ Sinds het begin van 
dit jaar heeft de raad daarvoor wettelijke 
bevoegdheden.
'Het is voor ons belangrijk om te weten 
wat er leeft onder de cliënten. Wat gaat er 
goed? Wat kan er beter? Zo kunnen cliënten 
meehelpen om de zorgverlening verder te 
verbeteren.’

Helpt u de Cliëntenraad Wijkzorg?
Wilt u uw ervaringen met Thuiszorg of het 
Behandelcentrum met ons delen? Hebt u 
wensen of suggesties? Laat het ons vooral 
weten. 

Verder zijn wij nog op zoek naar enkele 
cliënten (of mantelzorgers) die zitting 
willen nemen in de cliëntenraad. Heeft u 
belangstelling? 

U kunt ons telefonisch bereiken via 
06 83 88 93 26 of een mailtje sturen 
naar onze secretaris, Mirjam Kleijweg: 
M.Kleijweg@respectzorg.nl

CLIËNTENRAAD

Daarnaast Daarnaast 
treden we op treden we op 
als een soort als een soort 

waakhondwaakhond

Heerlijk
genieten!

RESTAURANT

Voorzitter cliëntenraad 
Gonny Smeets.

Mensen kunnen hier Mensen kunnen hier 
's ochtends al langskomen 's ochtends al langskomen 

voor hun ontbijtvoor hun ontbijt
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Foto's op het terras zijn gemaakt door 
Bianca Moulton-Pronk.



12 13

AIV

Het geeft rust dat 
er een back-up is

Zo lang mogelijk op een gelukkige manier 
zelfstandig blijven wonen, met zo min mogelijk 
zorg. Dat is wat de meeste mensen willen. 
Soms is daar helemaal niet zoveel voor nodig, 
vertelt Ian Plug, zorgmanager bij Respect. 
‘We hebben een kort traject opgezet waarbij 
een verpleegkundige vier keer per jaar bij 
mensen thuis langsgaat. Zo krijgen zij een heel 
persoonlijk advies dat hen echt verder helpt.’

Gerichte ondersteuning
‘We zijn binnen Respect steeds meer bezig met 
‘positieve gezondheid’. Dat is een andere manier 
van kijken. Alles draait om wat voor iemand 
belangrijk is om zich gelukkig en gezond te 
voelen. Vanuit die gedachte hebben we Advies - 
Instructie - Voorlichting (AIV) opgezet, om heel 
gericht te helpen. De verpleegkundige die bij de 
mensen thuis langsgaat, heeft een brede blik. 
Ze vraagt hoe het loopt. Of er nog vragen zijn. 
Natuurlijk bespreekt ze het lichamelijke aspect, 
maar ze informeert ook hoe het geestelijk 
gaat. En ze kaart zaken aan als zingeving en 
deelnemen aan de samenleving. Tijdens zo’n 
gesprek krijgt ze een goed beeld hoe het ervoor 
staat en hoe ze mensen op weg kan helpen. 
Ze kan bijvoorbeeld vertellen hoe iemand een 
traplift kan aanvragen of anderen kan ontmoeten 
in de wijk. Maar ze kan ook signaleren dat er 
kenmerken van dementie zijn. 

‘Als iemand vroeger door oedeem dikke benen 
had, dan kreeg hij steunkousen en dat was 
het dan. Terwijl die dikke benen voor de cliënt 
misschien niet het echte probleem waren, maar 
het feit dat hij niet naar buiten kon. We kijken nu 
veel gerichter hoe we iemand écht helpen.’

Een stukje zekerheid
Elise van Zijl is één van de verpleegkundigen 
die op huisbezoek gaat. ‘De vragen die we 

krijgen zijn heel divers. Zo is er een mevrouw 
die heel bang is om corona te krijgen. Ik heb 
haar geïnformeerd over de mogelijkheid tot 
personenalarmering via Respect en haar 
geholpen met de aanvraag. Ook heeft ze nu 
het telefoonnummer van de ingeschakelde 
fysiotherapeut. Het geeft haar rust om te 
weten dat er een back-up is. Meestal is het niet 
zozeer een zorgvraag, maar draait het meer 
om praktische dingen. Zeker in deze onzekere, 
eenzame tijd vinden mensen het heel fijn als 
er iemand echt langskomt. Ze willen je gezicht 
zien en weten met wie ze te maken hebben. 
Daarnaast geeft het een stukje zekerheid als ze 
weten wie ze kunnen bellen als er iets is.’

Zo vraagt u AIV aan
Wilt u ook gesprekken met een verpleegkunde 
– AIV – aanvragen? Dat kan. U hebt daar geen 
indicatie voor nodig. U kunt de aanvraag via 
uw huisarts laten lopen, maar u kunt ook zelf 
contact opnemen met het Servicebureau. U vindt 
de contactgegevens op de achterkant van dit 
magazine. AIV valt onder de basisverzekering. U 
hoeft hier geen eigen risico voor te betalen.

Op een gelukkige 
manier zelfstandig 
blijven wonen
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Verpleegkundige Elise van Zijl 
op bezoek bij mevrouw Koster.

Foto's zijn gemaakt door Bianca Moulton-Pronk.
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..en maak het échte verschil voor de mensen die 
in de laatste fase van hun leven verkeren.

Word vrijwilliger bij 
Hospice Scheveningen..

VACATUREHET UITERJOON

Locatie Het Uiterjoon 
gaat renoveren

Na ruim 40 jaar trouwe dienst wordt een deel 
van Het Uiterjoon grondig gerenoveerd. Het 
gaat om de twee linker gebouwen gezien 
vanaf de parkeerplaats. Hier wonen huurders 
van appartementen en zorgcliënten. 

De appartementen zijn verouderd en het 
gebouw kost veel energie. Ook de installaties 
moeten worden vernieuwd. De renovatie 
gebeurt in onbewoonde staat. De huurders 
zijn al bemiddeld naar een andere woning. 
Voor de zorgcliënten van het verpleeg- en 
verzorgingshuis is een tijdelijke oplossing 
gevonden. 
De planning is nu dat de renovatie in de 
loop van het najaar van 2021 begint. Vóór 
1 oktober 2021 wordt er dan ook zeker nog 
niet verhuisd. De twee rechter gebouwen 
vallen niet onder de renovatie van Respect. 
Deze gebouwen zijn eigendom van 
woningcorporatie Staedion.

Het nieuwe Uiterjoon
Het nieuwe Uiterjoon krijgt meer comfort en 
is energiezuiniger. Het krijgt een gezellige 
en nóg vriendelijkere uitstraling. Het 
streven is dat veel voorzieningen ook voor 

de omgeving toegankelijk zijn. De bewoners 
van het verpleeghuis komen te wonen 
in woongroepen met een gezamenlijke 
huiskamer en keuken. In Het nieuwe 
Uiterjoon komen daarnaast nog maximaal 26 
huurappartementen terug. 

Betrokkenheid buurt
De hoogte en afmetingen van de huidige 
gebouwen blijven gelijk. Aan het ontwerp 
van Het nieuwe Uiterjoon wordt nog volop 
gewerkt. Zodra hier meer bekend over 
is, worden eerst de bewoners zelf en hun 
naasten geïnformeerd en natuurlijk de 
cliëntenraad van Het Uiterjoon. Daarna 
worden de omwonenden geïnformeerd. 
In een klankbordgroep over de renovatie 
is ook de wijk vertegenwoordigd. Met de 
klankbordgroep is Respect al goed in 
gesprek, om ideeën en meningsvorming 
mee te kunnen nemen in de plannen. 

Meer informatie over de renovatie van Het 
Uiterjoon vindt u op de website
 www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon 

Al onze vacatures vindt u op werkenbijrespect.nl

Hospice Scheveningen is de locatie van 
Respect waar mensen terecht kunnen voor 
palliatieve zorg, de zorg voor mensen die nog 
maar kort te leven hebben. Naast de vaste 
zorgmedewerkers, die er zijn voor de zorg- 
en medische taken, is het vooral belangrijk 
dat de vrijwilliger er is om de cliënt en de 
familie te ondersteunen. Daarbij zijn aandacht, 
ondersteuning en inlevingsvermogen 
sleutelwoorden.

Wat doet een vrijwilliger op Hospice 
Scheveningen?
De ondersteuning loopt uiteen van een 
gastvrouw zijn voor familie en bezoek, het 
verzorgen van maaltijden en helpen met 
eten tot voorlezen en een praatje maken. 
Verder helpt de vrijwilliger de verzorging 
met lichte zorgtaken, bij het verrichten van 
hand- en spandiensten voor de cliënten 
en bij werkzaamheden van huishoudelijke 
aard. Vrijwilligers voeren geen medische of 
verpleegkundige handelingen uit. 

Als vrijwilliger hoort u erbij!
U komt terecht in een informeel, warm en 
collegiaal team in een betrokken organisatie. 
Wij zorgen voor de juiste ondersteuning en 
begeleiding. En als u dat wenst, dan zijn er 
ook mogelijkheden om bijscholing te volgen 
en themabijeenkomsten bij te wonen. Indien u 
reiskosten moet maken, dan vergoeden wij dit. 

Kunt u het verschil maken voor de mensen 
die nog maar kort te leven hebben?
En bent u minimaal één dagdeel van 4 uur 
per week beschikbaar? Wij gaan graag met u 
in gesprek. Bea van Schaik, zorgmanager van 
het hospice, is bereikbaar via 06-41542874 of 
b.vanschaik@respectzorg.nl.

Voor meer informatie over Hospice 
Scheveningen en de vacature voor 
vrijwilliger, neem een kijkje op de website 
www.respectzorg.nl/zorg/hospice.



Het servicebureau

Voor meer informatie over onze locaties, (thuis)zorg en de diensten van het Advies- en 
Behandelcentrum kunt u bij ons terecht. De medewerkers van het Servicebureau staan 
u graag te woord. 

Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag 
070 - 306 91 70
servicebureau@respectzorg.nl

Of kijk op onze website www.respectzorg.nl.


