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Wegwijzer van Jeroen 
 
 
Hartelijk welkom in Jeroen  
 
Locatie Jeroen is een begrip in Noordwijk-binnen. 
Een deel van Jeroen is ingericht voor bewoners met een somatische hulpvraag en een ander 
deel is speciaal ingericht voor mensen met dementie, deels volgens het succesvolle 
'kleinschalig wonen-concept'. Sommige bewoners wonen op tijdelijke basis in Jeroen 
(eerstelijns verblijf) omdat zij tijdelijk meer zorg nodig hebben dan dat zij thuis kunnen 
krijgen. 
In Jeroen hebben we in totaal 131 appartementen. Daarnaast hebben we van maandag tot 
en met vrijdag een dagbesteding voor deelnemers die nog zelfstandig thuis wonen.  
 
Met elkaar valt er altijd wel iets te beleven. Proef de sfeer, schuif aan, maak een praatje, 
alles kan. Jeroen heeft een aantrekkelijk activiteitenprogramma dat altijd met uw wensen kan 
worden uitgebreid. In het gastvrije restaurant kunt u gebruik maken van de maaltijden 
(ontbijt, warme maaltijd en de avondboterham), maar ook in verschillende andere ruimtes 
worden vele aantrekkelijke activiteiten georganiseerd.  
 
Wij bieden professionele zorg en ondersteuning. Jeroen heeft het zilveren Prezo-certificaat, 
wat betekent dat systematisch aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt. 
 
In deze wegwijzer vindt u op alfabetische volgorde alle informatie over het reilen en zeilen in 
Jeroen.  
Heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht bij uw vaste begeleider, de eerstverantwoordelijke 
verzorgende (EVV ‘er).  
 
 
Hartelijke groet, 
Jolanda van Honk  
Locatiemanager Jeroen 
 
 
Jeroen 
Adres en huisnummer Jeroenspark 1 

2201 KS Noordwijk 
www.marente.nl 
Uw EVV-er is:  
Teamleider zorg: 
Locatiemanager Jeroen: Jolanda van Honk  
Telefoonnummer Jeroen 071 365 1700 
Telefoonnummer Marente:  071 409 33 33 
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Wegwijzer ABC  
 

A 
Activiteiten en welzijn 
Er is van alles te doen in Jeroen. Door de hele locatie (ook buiten de deur) worden 
activiteiten georganiseerd op het gebied van beweging, cultuur en zingeving, waar u samen 
met uw medebewoners aan mee kunt doen. Er is voor ieder wat wils. Ook buurtbewoners 
zijn welkom. Het activiteitenprogramma kunt u opvragen bij uw EVV-er en vindt u ook in het 
bewonersblad. Voor enkele activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Ideeën voor nieuwe activiteiten kunt u doorgeven aan uw EVV-er of de welzijnsmedewerker. 
Wij doen ons best om uw wensen in samenwerking met uw familie en vrienden te realiseren. 

Alarmering 
Er is een bel- en oproepsysteem aanwezig in de appartementen van de somatische 
afdelingen. 

Allergieën 
Wilt u zo vriendelijk zijn om een eventuele allergie zo snel mogelijk door te geven aan de 
EVV-er en arts? Zij maken hiervan een aantekening in uw zorgdossier zodat hier rekening 
mee kan worden gehouden. 

Arts en medische zorg 
Afhankelijk van uw indicatie wordt u behandeld door een specialist ouderengeneeskunde van 
Marente of door uw eigen huisarts.  

• Als u behandeld wordt door de specialist ouderengeneeskunde komt hij of zij binnen 
één week na uw verhuizing kennis met u maken en een aantal zaken met u 
bespreken. De specialist ouderengeneeskunde is specialist op het gebied van 
chronische en psychogeriatrische ziekten, zoals dementie en bespreekt tenminste 
één keer per jaar de medische afspraken met u.  

• Als u uw eigen huisarts heeft, regelt u zelf uw afspraken. Als u dit niet meer zelf kunt, 
dan helpt uw EVV-er u hierbij. U kunt uw huisarts vragen informatie voor uw 
verzorgenden in uw zorgdossier op te nemen. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar 
een behandelaar, bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. 
Als u een specialist moet bezoeken in het ziekenhuis, zal de EVV ‘er of teamleider uw 
contactpersoon hierover inlichten en vragen of uw naasten u kunnen begeleiden. 

Audicien 
In Jeroen komt regelmatig een audicien langs, waarmee u via de EVV-er een afspraak kunt 
maken.   
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B 
Bereikbaarheid 
Jeroen is bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 20 vanuit Leiden Centraal, uitstappen bij 
halte Lijnbaanweg). De ingang van Jeroen is ongeveer 6 minuten lopen van de bushalte. 
Bezoekers kunnen parkeren in de parkeergarage van supermark Dirk tegenover de 
hoofdingang van Jeroen. Per appartement kan één parkeersalto uitgegeven worden voor het 
parkeerterrein achter Jeroen. Borg is € 10,00. 

Betrokkenheid familie, mantelzorgers en vrienden 
Uiteraard zijn uw familieleden, mantelzorgers en vrienden altijd van harte welkom in uw 
nieuwe thuis. Als uw partner of familie gewend is een deel van uw persoonlijke zorg op zich 
te nemen, dan kunnen zij dat natuurlijk gewoon blijven doen. Denk aan het doen van de was, 
helpen bij eten of douchen of gezellig wandelen. U kunt dit met uw EVV-er bespreken.  

Bewegen 
In beweging blijven is prettig én gezond. Daarom stimuleren onze medewerkers u om zo veel 
mogelijk zelf te doen. Alle beweging is goed: wandelen, oefeningen doen in onze 
oefenruimte, zelf met de rolstoel naar de huiskamer gaan, of koffie inschenken. 

In Jeroen worden verschillende beweegactiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: Jeu de 
Boules, Gym en Koersbal. Ook kunt u een frisse neus halen tijdens een ritje met de duo fiets. 
Of op avontuur met de 3D-televisie-fiets, waarbij u op het beeldscherm ziet waar u fietst. 
Bijvoorbeeld door Leiden of langs het strand. 

Bewonersblad “De Klaroen” 
U ontvangt om de maand ons leuke bewonersblad “De Klaroen”. Daarnaast ontvangt u 
iedere vrijdag “De Jeroen deze Week” met allerlei informatie voor aankomende week. 

Bezoek 
Bij Jeroen hanteren we geen bezoektijden. Dit is uw thuis en u bepaalt zelf wanneer u 
bezoek ontvangt. Er zijn verschillende plekken waar u gezellig samen kunt zijn, bijvoorbeeld 
in ons restaurant, het atrium, de gezamenlijke huiskamer of tuin. Wilt uw partner blijven 
slapen? U kunt de mogelijkheden bespreken met uw EVV-er of de teamleider Zorg.  

Bibliotheek 
Houdt u van lezen? Wij hebben een bibliotheek met een gevarieerde collectie 
(grootletter)boeken. Ook kunt u  lid worden van de plaatselijke Openbare Bibliotheek en 
deze, samen met bijvoorbeeld uw familie, bezoeken.  

Boodschappen 
In Jeroen is een winkel met een basisassortiment, deze wordt verzorgd door bewoners van 
’s HeerenLoo.  U vindt er bijvoorbeeld levensmiddelen, toiletartikelen, schoonmaakmiddelen, 
ansichtkaarten en postzegels. Op vrijdag kunt u in de hal bloemen kopen en op woensdag 
staat de viskar voor de deur. Voor uitgebreidere boodschappen kunt u terecht bij supermarkt 
Dirk tegenover Jeroen. 
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Brand (preventie) 
Om brand te voorkomen: 

• worden uitsluitend led-kaarsen in plaats van echte kaarsen gebruikt; 
• kan alleen in de appartementen of in de binnentuin worden gerookt;  
• zijn gordijnen, dekbedovertrekken, bedgordijnen en versieringen geïmpregneerd (dit 

zorgt voor een brandvertragende werking);  
• blijven brand scheidende deuren en nooduitgangen vrij  van obstakels; 
• zijn lichten die een vluchtroute aanduiden duidelijk zichtbaar; 
• houden we de parkeerplaats dusdanig vrij  dat hulpdiensten de ingang (-en) altijd 

kunnen bereiken. 

Als er onverhoopt toch brand uitbreekt, volgt u de aanwijzingen van de zorgmedewerkers op. 
In Jeroen zijn zeven dagen in de week en 24 uur per dag zorgmedewerkers aan het werk die 
geschoold en getraind zijn om in te springen bij calamiteiten zoals brand. Dit zijn de 
bedrijfshulpverleners (BHV-ers).  

Bewonersraad 
De lokale bewonersraad van Jeroen behartigt de belangen van de bewoners op het gebied 
van de zorg- en dienstverlening. De bewonersraad geeft daarover advies aan het 
management. Voor meer informatie, zie de folder van de bewonersraad. 

 

C 
Cameratoezicht 
In verband met de veiligheid wordt op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van camera’s in  
de gangen. 

 

D 

Diëtist 
Bij Jeroen krijgt u, indien nodig, advies van een diëtist, die praktische adviezen geeft. Daarbij 
wordt altijd rekening gehouden met uw voorkeuren, medicijngebruik, gebitsproblemen en 
veranderingen in eetlust en smaak. De ondersteuning van een diëtist wordt door uw arts of 
EVV-er met u besproken.  

Domotica 
Jeroen maakt gebruik van domotica. Dit zijn technische hulpmiddelen die bijvoorbeeld een 
signaal afgeven als u ’s nachts uit bed komt of uw kamer verlaat. Zo kunt u snel de hulp 
krijgen die u nodig heeft en wordt u niet onnodig gestoord. Uw EVV-er of arts bespreekt met 
u of domotica voor u van toegevoegde waarde kan zijn. 
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E 
ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) en het cliëntportaal 
We leggen de gezamenlijke afspraken over de zorgverlening en gegevens over uw 
gezondheid vast in uw elektronisch zorgdossier, afgekort het ECD. Om de afspraken zo 
goed mogelijk op uw persoonlijke situatie en wensen aan te laten sluiten, wordt eerst een 
persoonsbeeld ingevuld. Het ECD bevat bijvoorbeeld: 

• het zorgleefplan waarin staat wat voor u belangrijk is en waar u samen met de 
zorgmedewerkers aan wilt werken, of aandacht aan wilt besteden; 

• de zorgkaart waarin de afspraken over uw dagelijkse verzorging zijn opgenomen;  
• de medische afspraken, bijvoorbeeld of u wel of niet gereanimeerd wilt worden; 
• uw agenda waarin bijvoorbeeld staat wanneer u een afspraak met de kapper of de 

fysiotherapeut heeft, maar ook  wanneer u meedoet aan een leuke activiteit; 
• de rapportages waarin de bijzonderheden over de zorgverlening en de 

veranderingen in uw gezondheid worden opgeschreven. 

Uiteraard heeft u altijd het recht om uw dossier in te zien. Via het zogenaamde cliëntportaal 
kunt u toegang krijgen tot uw ECD. U kunt zich via de website van Marente aanmelden voor 
het cliëntportaal. Ook kunt u uw familie toestemming geven om mee te kijken. U kunt onder 
meer het zorgplan en de agenda bekijken. Dit gaat via internet en kan dus via iedere 
computer, beveiligd met een wachtwoord.  

De afspraken in uw dossier worden samen met u vastgesteld. Tenminste twee keer per jaar 
bespreekt u in de zorgleefplanbespreking met uw EVV-er of u het nog met alle afspraken 
eens bent. Als u behandeld wordt door een behandelaar, dan bespreken zij van tevoren 
welke onderwerpen de EVV-er met u zal doornemen. De arts is minimaal één keer per jaar 
bij de zorgleefplanbespreking aanwezig. 

Eerstelijns verblijf (ELV) 

Sommige bewoners wonen op tijdelijke basis (voor maximaal 3 maanden) in Gerto. Dit heet 
eerstelijns verblijf. In overleg met de huisarts kan zo’n tijdelijk verblijf in Gerto nodig zijn, 
omdat u tijdelijk meer zorg nodig heeft dan u thuis kunt krijgen. Bijvoorbeeld omdat u 
geopereerd bent of omdat er iets anders is gebeurd. 

Eigen bijdrage 
In de Wet Langdurige Zorg is vastgelegd dat de kosten van uw zorg worden vergoed. U 
betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor - 
Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ) regelt dit met u. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het CAK-BZ. Zie verder: hetcak.nl. 

Ergotherapie 
U wilt dagelijkse handelingen, zoals wassen, aan- en uitkleden en het huishouden zo lang 
mogelijk zelf blijven doen. Een ergotherapeut kan u hierbij helpen. U kunt de inzet van een 
ergotherapeut met uw arts of EVV-er bespreken. 
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Eten en drinken  
In Jeroen besteden wij veel aandacht aan het ontbijt, de lunch en het diner. U kunt gezellig 
met uw medebewoners eten in de gezamenlijke huiskamers of in uw eigen kamer of 
appartement. Bewoners van de somatische afdelingen van Jeroen kunnen ook kiezen om te 
eten in Restaurant ‘de Ontmoeting’. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee of iets fris 
te drinken. Feestdagen worden altijd gevierd met iets lekkers. Op de kleinschalige 
woonafdelingen wordt dagelijks vers gekookt; als u wilt kunt u hierbij helpen.  

Ethisch beleid 
Tijdens de zorg kunnen ethische vragen naar voren komen. U kunt hierbij denken aan de 
keuze voor wel of niet reanimeren. Of de keuze tussen een ingrijpende behandeling 
ondergaan of pijnbestrijding. Wanneer u bij ons komt wonen, bespreekt de arts uw wensen 
op het gebied van reanimatie met u. Als dit nog niet gedaan is, wordt er in principe 
gereanimeerd. Zorg rond het levenseinde zal vooral gericht zijn op welbevinden en niet 
zozeer op verlenging van het leven. Mocht u verder vragen hebben over dergelijke 
onderwerpen, dan kunt u deze bespreken met uw arts. Ook kunt u hierbij ondersteuning 
krijgen van een geestelijk verzorger. Alle afspraken op ethisch gebied worden vastgelegd in 
uw ECD.  

 

F 
Feest                                                                                                          
In Jeroen bestaat de mogelijkheid tot het vieren van een feest op de locatie. U kunt hierbij 
allerlei lekkernijen bestellen; van kaas en worst tot een warm en/of koud buffet. Voor meer 
informatie hierover kunt u bij de gastvrouwen terecht. 

Fysiotherapie 
Indien nodig kunnen deskundige behandelaars bij de zorg betrokken worden. Zo kan een 
fysiotherapeut u helpen uw beweeglijkheid en conditie te verbeteren of te behouden. U kunt 
bijvoorbeeld samen met de fysiotherapeut oefeningen doen, of meedoen aan een groepsles. 
Uw EVV-er of arts zal de inzet van fysiotherapie met u bespreken. 

  

G 
Geestelijke verzorging 
Heeft u behoefte aan een goed gesprek over levens- en zingevingsvragen? Of heeft u hulp 
nodig bij het verwerken van een bepaalde gebeurtenis? De geestelijk verzorger is vertrouwd 
met de vragen en problemen waarmee u en uw familie te maken kunnen krijgen. De 
geestelijk verzorger kan daar samen met u bij stilstaan, ongeacht uw achtergrond, geloof of 
levensovertuiging. U kunt de medewerkers vragen een gesprek te regelen met de geestelijk 
verzorger van Jeroen. Uw naasten kunnen met u mee of een persoonlijk gesprek aanvragen.  
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Griep(vaccinatie) 
Als u behandeld wordt door een specialist ouderengeneeskunde, krijgt u elk jaar een 
griepvaccinatie aangeboden. U kunt zelf beslissen of u hiervan gebruik wilt maken. Als u een 
eigen huisarts heeft, kunt u de vaccinatie met hem/haar bespreken. 

 

H 
Herdenkingsbijeenkomsten 
Ieder jaar is er een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan hen die in Jeroen hebben 
gewoond en daar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u samen met familieleden, 
mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers stilstaan bij het verlies van uw medebewoner. 
 
Huisdieren 
Dieren kunnen erg belangrijk zijn voor kwaliteit van leven. In overleg kunt u een klein huisdier 
meenemen, als u hier zelf voor kunt zorgen en uw medebewoners er geen hinder van 
ondervinden. Bezoekers mogen hun hond meenemen als zij bij u langskomen. Wij vragen u 
en uw bezoek wel om honden aangelijnd te houden. 

Huisregels 
Om bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers een zo prettig en 
veilig mogelijke woon- en werkomgeving te bieden, zijn door de Centrale Cliëntenraad voor 
alle woonzorglocaties van Marente huisregels opgesteld. U vindt de ‘Huisregels van Marente’ 
in uw welkomstpakket. 

 

I 
Identiteitsbewijs 
Bij een opname in het ziekenhuis of bij het inschakelen van een specialist buiten Marente, is 
een geldig identiteitsbewijs verplicht. U kunt een identiteitsbewijs aanvragen bij de 
gemeente, eventueel met hulp van uw naasten.   

Inrichting van uw kamer of appartement 
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw appartement: het is uw woning. Wel is 
het zo dat we bepaalde veiligheidsvoorschriften moeten volgen. Daarom bespreken wij uw 
wensen met u. 

De kamers op de 1ste etage zijn voorzien van modern basismeubilair: een bed, kledingkast, 
nachtkastje, tafel en stoel. Natuurlijk wilt u uw kamer ook een persoonlijk tintje geven. Dat 
kan! U kunt bijvoorbeeld uw eigen klok of schilderijen laten ophangen. Of u neemt uw eigen 
televisie en/of geluidsapparatuur mee, of wat klein meubilair. Op elke kamer is een 
aansluiting voor telefoon en televisie. Laat uw apparaten wel even keuren door onze 
technische dienst. 
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U bent vrij uw appartement naar eigen smaak te stofferen en in te richten met uw meubels 
en persoonlijke spullen. Wel is er voldoende ruimte nodig om de zorg te verlenen en zal er 
een hoog/laag bed aanwezig zijn. 

Internet 
Wilt u iets opzoeken op het internet of via uw laptop of iPad contact houden met familie en 
vrienden? In Jeroen is een draadloos netwerk (Wifi) aanwezig. Het gebruik van Wifi is gratis.  

 

K 
Kapsalon 
In de kapsalon in Jeroen kunt u op afspraak en tegen betaling uw haar laten knippen, 
permanenten, of bijvoorbeeld watergolven. Openingstijden zijn van dinsdag tot en met 
zaterdag tussen 9.00 – 12.00 uur. Maar u kunt natuurlijk ook samen met een familielid naar 
een kapper in de buurt gaan.  

Kerkdiensten 
In Jeroen worden de volgende diensten gehouden: Iedere vrijdag om 18.30 uur in de kapel is 
er een eucharistieviering, zo nu en dan afgewisseld door een viering van woord en 
communie. Iedere 2e vrijdag van de maand is er om 16.00 uur een Protestantse kerkdienst in 
de Kapel. Bij alle diensten en vieringen is ook uw familie van harte welkom. Indien nodig 
wordt u door een vrijwilliger gehaald en thuisgebracht.  

Klachtenregeling 
Bespreek uw klacht met degene die de zorg of dienst verleent of met de contactpersoon van 
uw naaste, de teamleider of manager. Vaak lost een gesprek al veel op. Als u er samen niet 
uit komt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Marente. De klachtenfunctionaris kan 
u adviseren en desgevraagd bemiddelen.  

Voor een aantal klachten rond toepassing van de wet BOPZ, geldt een aparte BOPZ-
klachtenregeling. Deze BOPZ-klachtenregeling is opgenomen in de interne klachtenregeling 
van Marente. De behandeling van BOPZ-klachten ligt in handen van de regionale BOPZ-
klachtencommissie van Avant. 
Informatie over onze klachtenregeling vindt u in onze klachtenfolder. Deze folder krijgt u 
wanneer u bij ons komt wonen en staat ook op de website van Marente.  

Kosten 
In de Wet Langdurige Zorg is vastgelegd dat de kosten van uw zorg worden vergoed, zie ook 
‘Eigen bijdrage’ onder de E. Als u een andere indicatie heeft (bijvoorbeeld ELV), kunt u voor 
informatie over de kosten contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uitgaven in de 
persoonlijke sfeer zijn voor eigen rekening. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, pedicure 
(tenzij op indicatie), de stomerij en uw toiletartikelen. Voor bepaalde uitgaven die binnen 
Marente worden gedaan, is het mogelijk voor een maandelijkse nota of automatische 
incasso te kiezen. U kunt de mogelijkheden met uw EVV’er of teamleider bespreken.  
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L 
Logopedie 
Deskundige behandelaars kunnen indien nodig bij de zorg betrokken worden. Zo kan een 
logopedist u helpen met taal en spraak, of bij slik-, stem-, en gehoorproblemen. Uw EVV-er 
of arts zal eventuele ondersteuning van de logopedist met u bespreken.  

 

M 
Maatschappelijk werk 
Zorg krijgen omdat u ziek bent of ouder wordt, kan ingrijpend zijn. Een maatschappelijk 
werker ondersteunt u en uw naasten bij praktische en emotionele vragen die te maken 
hebben met uw ziekte en behandeling. Ook helpen zij u omgaan met gevoelens van angst 
en onzekerheid. Kortom: ondersteuning bij zaken waar u alleen of met uw naasten niet 
uitkomt. Wilt u een afspraak maken met een maatschappelijk werker? Dat kan via uw     
EVV-er.  

Medicatie 
De medicijnen die door de specialist ouderengeneeskunde worden voorgeschreven, worden 
door Marente geregeld. Als u een huisarts heeft, kan de apotheek de voorgeschreven 
medicijnen aan huis bezorgen. Wanneer u niet in staat bent zelf uw medicijnen op tijd klaar 
te maken en in te nemen, dan helpen wij u daar graag bij. Wij zorgen ervoor dat u uw 
medicijnen dagelijks op de vastgestelde tijden kunt innemen. 

 

O 
Openingstijden  
De voordeur van Jeroen is van 7:00 tot 20:30 uur open. Er is dan een gastvrouw of gastheer 
aanwezig om bezoekers te ontvangen, te informeren en door te verwijzen. Op andere tijden 
kan uw bezoek aanbellen. Als bewoner krijgt u een salto-sleutel van de locatie. Familieleden 
kunnen, tegen betaling van € 50,00 borg, extra salto-sleutels aanvragen bij de receptie. 

Opticien 
In Jeroen komt regelmatig een opticien langs, waarmee u via de EVV-er een afspraak kunt 
maken.  
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P 
Palliatieve zorg: zorg in de laatste levensfase 
Kwaliteit van leven staat centraal bij palliatieve terminale zorg. Naast uitstekende 
verpleegkundige zorg en pijnbestrijding heeft de kwaliteit van leven én de beleving rond het 
levenseinde van een bewoner, onze volle aandacht. In deze laatste levensfase zal het 
handelen vooral gericht zijn op comfort en welbevinden en niet zo zeer op verlenging van het 
leven. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de specialist 
ouderengeneeskunde. 

Pedicure 
Het is mogelijk om een behandeling van een pedicure te krijgen. U kunt de mogelijkheden en 
eventuele vergoedingen met uw EVV-er bespreken.  

Privacy 
Wij respecteren uw persoonlijke leefruimte. De medewerkers gaan uw kamer/appartement 
alleen binnen met uw toestemming, tenzij het nodig is voor uw veiligheid of gezondheid.  

Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om. De gegevens zijn 
beveiligd en alleen in te zien door medewerkers, om hun werk goed te kunnen doen.  

Post 
Uw post ontvangt u in uw postbus. In overleg met uw naasten wordt uw zakelijke post naar 
uw contactpersoon doorgestuurd.  

Psycholoog 
Ziekte, depressie, dementie of een aangrijpende gebeurtenis kan u uit balans brengen. De 
psycholoog kan u leren dit zelf te herkennen en ermee om te gaan. Ook kan de psycholoog 
ondersteuning bieden aan uw mantelzorgers en familieleden. De psychologen van Marente 
zijn gespecialiseerd in ziektebeelden die vaak op oudere leeftijd voorkomen, zoals dementie 
of Parkinson. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u terecht bij uw EVV -er of 
teamleider. 

 

R 
Restaurant 
In Jeroen is een gezellig restaurant “De Ontmoeting”, waar vaak leuke activiteiten 
georganiseerd worden. Ook wordt hier dagelijks voor u het ontbijt, de warme maaltijd en 
avondboterham geserveerd. De mogelijkheid voor bezoek om mee te eten is aanwezig, wel 
graag van tevoren reserveren. De openingstijden zijn van 8:00 tot 20:00 uur. 

Roken                                                                                                         
U kunt roken in uw appartement of in de binnentuin van Jeroen. 
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S 
Sleutels  
Voor sleutels van uw afdeling, kamer of appartement geldt het volgende:  
Somatische appartementen: u krijgt een salto-sleutel van uw eigen appartement. Met deze 
salto-sleutel kunt u ook de deur bij de hoofd- en achteringang openen tijdens de uren dat er 
geen receptie aanwezig is. Uw contactpersoon en naasten kunnen een salto-sleutel 
aanschaffen Hier moet borg voor betaald worden. Neem hiervoor contact op met uw EVV-er. 
1ste en 4de etage: De afdelingsdeuren op de psychogeriatrische woonafdelingen gaan open 
met een code. Uw contactpersoon en naasten kunnen een saltosleutel aanschaffen voor het 
openen van de deur bij de hoofd- en achteringang, hier moet borg voor betaald worden.     
1ste etage: de deur van de bewonerskamer wordt geopend met een bloksleutel.                    
4de etage: de deur van het appartement wordt geopend met een salto-sleutel.                      
Neem hiervoor contact op met uw EVV-er.  

Schade aan eigendommen 
Als een medewerker tijdens de hulpverlening uw eigendommen beschadigt, dan verzoeken 
we u de schade direct te melden bij de EVV -er of teamleider. Marente heeft hiervoor een 
schadeverzekering afgesloten. Zie ook ‘Verzekeringen’.  

Schoonmaak 
In overleg met u en uw familie spreken we af wat u in uw kamer of appartement zelf 
schoonhoudt en wat door huishoudelijk medewerkers wordt gedaan. Uw beddengoed wordt 
wekelijks, of indien het nodig is, verschoond. De gangen, huiskamers en andere algemene 
ruimtes worden door huishoudelijk medewerkers schoongehouden.  

 

T 
 
Tandarts en mondzorg 
Afhankelijk van uw indicatie wordt u behandeld door de tandarts en mondhygiënist van 
Jeroen of houdt u uw eigen tandarts. Afspraken met uw eigen tandarts en eventuele 
begeleiding regelt u zelf. Wordt u behandeld door de tandarts en mondhygiënist van Jeroen, 
dan voert de mondhygiëniste op gezette tijden de mondcontrole uit, adviseert zij de 
verzorgenden bij de verzorging van uw gebit en schakelt zo nodig de tandarts in. 

Telefoon 
U kunt uw eigen mobiele telefoon en abonnement houden. Ook is het mogelijk tegen betaling 
een vaste telefoon met abonnement van Marente te gebruiken.  

Televisie 
In de huiskamers is een televisie aanwezig om gezellig samen met uw medebewoners te 
kijken. Ook kunt u een televisie meenemen voor uw eigen kamer of appartement en een 
abonnement afsluiten bij Marente. Wij adviseren een platte televisie met een maximale 
schermgrootte van 55 cm met voet of met een televisiemeubel. De televisie kan niet aan de 
muur worden gehangen. 
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V 
Verhuizing of vertrek 
Als u Jeroen verlaat, heeft u een aantal dagen de tijd om uw kamer/appartement leeg te 
(laten) ruimen. Zie verder uw Zorg- en dienstverleningsovereenkomst.  

Vrijheid en veiligheid 
In een deel van Jeroen wonen ouderen met psychogeriatrische aandoeningen zoals 
dementie. Deze kleinschalige woonafdelingen zijn afgesloten. We zijn er extra alert op dat de 
woonomgeving veilig is. Als een bewoner niet meer goed voor zichzelf kan beslissen, neemt 
een familielid dit meestal van hem of haar over. Als u hiervan af wilt zien, dan organiseren wij 
in samenwerking met de maatschappelijk werker iemand anders. Wij maken met de 
vertegenwoordiger afspraken en leggen deze vast in het dossier. In onze folder 
Vertegenwoordiging kunt u meer lezen over dit onderwerp. 

Een groot deel van de bewoners op deze woonafdelingen valt onder de wet BOPZ (wet 
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Deze wet beschermt mensen die niet 
goed meer voor zichzelf kunnen opkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de vrijheid van 
een bewoner niet zomaar mogen beperken. In Jeroen beperken we de vrijheid van de 
bewoners niet, tenzij het echt niet anders kan. Hoe we dit doen, kunt u lezen in onze folder 
‘Zo veel mogelijk vrijheid’. Als u hier vragen over hebt, neemt u dan contact op met de EVV -
er of met de teamleider. 

Verzekeringen 
 

Uw persoonlijke eigendommen zijn, zolang ze zich in Jeroen  bevinden, door Marente 
verzekerd voor schade in geval van inbraak met duidelijke braaksporen, waterschade, 
stormschade en brand. Dit tot het bedrag dat door de opstal- en inboedelverzekering van 
Marente wordt gedekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of 
diefstal van persoonlijke eigendommen in overige gevallen, behalve bij aantoonbaar 
verwijtbaar handelen of nalaten door medewerkers of vrijwilligers van Marente. 

Marente adviseert u om voor waardevolle persoonlijke eigendommen een verzekering af te 
sluiten, zoals voor antiek, sieraden, brillen, gehoorapparaten en merkkleding. Wij raden u 
aan om persoonlijke bezittingen zoals brillen en gebitsprotheses zoveel mogelijk van uw 
naam te voorzien. U kunt hiervoor onder meer terecht bij een opticien en een tandtechnicus.  

Uw ziektekostenverzekering dient u gewoon aan te houden. De bewoners van Jeroen vallen 
binnen de collectieve WA-verzekering van Marente. Uiteraard zijn de nodige 
risicoverzekeringen afgesloten. 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers helpen bij allerlei activiteiten. Zij geven gezelligheid en steun, net dat beetje extra 
dat uw leven aangenamer kan maken. Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat we een beroep 
kunnen doen op een groot aantal vrijwilligers. Familie en vrienden zijn altijd welkom om zich 
als vrijwilliger in te zetten. 
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W 
Was verzorging 
U kunt uw kleding laten wassen via Marente of ervoor kiezen om uw was zelf te verzorgen. 
Als u of uw familie de kleding liever zelf wast, kunt u afspraken maken met uw EVV-er over 
wanneer en hoe vaak de was wordt opgehaald. Ook vragen wij u te zorgen voor een 
afsluitbare wasmand. Als de teamleider het niet verantwoord vindt vuile kleding langer dan 
24 uur te bewaren, dan wordt deze kleding alsnog door de wasserij gewassen en worden er 
kosten in rekening gebracht. Het is nodig dat al uw kleding via Marente voorzien wordt van 
een label; dit geldt ook als u ervoor kiest de was zelf te verzorgen. Zonder label wordt geen 
enkele aansprakelijkheid geaccepteerd. Meer informatie vindt u in onze wasbrochure.   

Z 
Zorg- en dienstleveringsovereenkomst 
Bij de start van uw zorg tekent u de zorg- en dienstleveringsovereenkomst; hierin staan uw 
rechten en plichten. De afspraken over uw begeleiding, verzorging en behandeling zijn 
gebaseerd op uw indicatie. Als uw situatie verandert, vraagt de EVV-er in overleg met u een 
nieuwe indicatie aan. De afspraken worden uitgewerkt in uw zorgdossier (zie verder ECD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marente 2017. U kunt aan de informatie in dit welkomstboekje en wegwijzer geen rechten ontlenen.  
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