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Via deze nieuwsbrief brengen wij u 

op de hoogte van het nieuws in ons 

huis. Wilt u ook iets in de nieuwsbrief 

kwijt, neem dan contact op met de 

redactie.  
 

Algemene mededelingen 
Birgitta Weimar directeur Woonzorg 

  

 
 

De raad van bestuur heeft het definitieve 

besluit genomen om Birgitta Weimar 

(hiervoor locatiemanager verpleeghuizen) 

per 1 april 2018 te benoemen tot 

directeur Woonzorg.  

 

De directeur vervangt de functie van de 

twee locatiemanagers en is volledig 

verantwoordelijk voor Woonzorg. Alrijne 

Woonzorg is het nieuwe 

organisatieonderdeel waar de 

verpleeghuizen Leythenrode en 

Oudshoorn onder vallen. De 

herstelgerichte zorg (NRU/ARU/de Brug) 

valt per 1 april onder Alrijne Ziekenhuis. 

 

De afgelopen vijf jaar heeft Birgitta haar 

vakkundigheid binnen Alrijne Zorggroep 

volop bewezen tijdens de periode van de 

beoogde overdracht van de 

verpleeghuizen en het vertrek van de 

locatiemanager uit Leythenrode. Daarbij 

heeft Birgitta in de afgelopen vijf jaar 

mooie resultaten neergezet als 

locatiemanager van Oudshoorn. ’We 

hebben dan ook het volste vertrouwen in 

haar functioneren als directeur 

Woonzorg’. 

Raad van Bestuur 

 

‘Excellent samen, samen excellent’ 

Begin 2017 is besloten om de 

verpleeghuizen Leythenrode en 

Oudshoorn toch binnen Alrijne Zorggroep 

te houden. Daardoor ontstond de 

behoefte de strategie van de 

verpleeghuizen opnieuw te beoordelen en 

waar nodig aan te passen. Met trots 

presenteren wij het Strategisch 

beleidsplan 2017-2022: ‘Excellent samen, 

samen excellent’  

 

De belangrijkste veranderingen zijn dat 

de herstelgerichte zorg (Geriatrische 

revalidatie en complexe Eerstelijns 

Verblijf) onder het ziekenhuis gaat vallen, 

de behandeldienst wordt opgesplitst in 

een ziekenhuisdeel en een 

verpleeghuisdeel en dat er een 

éénhoofdige leiding voor de twee 

verpleeghuizen komt in de vorm van een 

directeur Woonzorg. Ook gaan we aan de 

slag met de nieuwbouw van Leythenrode. 

 

Speerpunten 

U kunt in het beleidsplan onder andere 

lezen dat de strategische keuzes leiden 

tot de volgende speerpunten: 

 

1. De kwaliteit van leven van de 

bewoner centraal  

Bewoners en/of hun naasten 

kiezen voor onze verpleeghuizen, 

omdat wij in de regio als 

uitstekend bekend staan en 

excellente zorg bieden. 

2. Investeren in kwaliteit op de 

werkvloer 

We investeren extra in onze 

medewerkers. 

mailto:amtnagel@alrijne.nl
https://www.alrijne.nl/verpleeghuis-leythenrode/over-leythenrode#onze-ambities
https://www.alrijne.nl/verpleeghuis-leythenrode/over-leythenrode#onze-ambities
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3. Samenwerking met (zorg-

)partners 

Om excellente zorg te kunnen 

bieden, gaan we intern de 

krachten bundelen én meer 

samenwerken met andere 

zorgaanbieders. 

4. Zorgen voor 

toekomstbestendig vastgoed 

We investeren in een 

toekomstbestendig 

woonzorgconcept voor de 

herontwikkeling van Leythenrode 

en de doorontwikkeling van 

Oudshoorn. 

5. We zijn een 

toekomstbestendige 

organisatie 

Om ook in de toekomst de beste 

zorg in de regio te kunnen blijven 

bieden, zorgen we ervoor dat de 

verpleeghuizen als zelfstandig 

bedrijfsonderdeel financieel 

duurzaam gezond zijn. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat met de 

strategie de toekomst van de 

verpleeghuiszorg binnen Alrijne 

Zorggroep weer geborgd is. Het 

enthousiasme dat wij van meerdere 

kanten hebben ervaren, heeft ons 

gesterkt in onze mening dat de 

verpleeghuiszorg in de vorm van zowel 

herstelgerichte zorg als wonen en zorg 

een gewaardeerde, duurzame en 

toekomstbestendige plek heeft binnen 

Alrijne Zorggroep. 

 

U kunt het strategisch beleidsplan vinden 

op de website van Leythenrode: 

www.leythenrode.nl > Over Leythenrode 

> Onze ambities.  

Raad van bestuur  

 

Hago Zorg bij Leythenrode                                                                             

Sinds 2015 maken de medewerkers van 

Hago Zorg schoon bij Alrijne Zorggroep.  

Wij maken vakkundig schoon, d.w.z. op 

de juiste wijze met professionele 

materialen volgens een zorgvuldig 

opgesteld programma, rekening houdend 

met de strenge hygiënenormen in een 

zorgomgeving. Al onze medewerkers 

hebben een schoonmaakopleiding 

gevolgd en worden regelmatig 

gecontroleerd op kwaliteit door zowel 

leidinggevenden als door een extern 

kwaliteitsbureau. 

Schoonmaken bij Alrijne vraagt om meer 

dan alleen goede schoonmaak. 

Schoonmaak is niet zomaar een 

ondersteunende dienst. We bewegen ons 

de gehele dag tussen de zorg en de 

bewoners en we proberen het werk zo uit 

te voeren dat de zorg voor u altijd op de 

eerste plaats komt. Samen met de 

zorgmedewerkers zijn we voortdurend in 

overleg om het welzijn voor u te 

verbeteren en onze diensten op elkaar af 

te stemmen. Indien er, ondanks al onze 

aandacht en zorgvuldigheid, iets mis 

mocht gaan of beter kan, dan horen we 

dat graag. Uw opmerking is onze kans op 

verbetering. 

 

Professionele schoonmaak met 

microvezel 

Professionele schoonmaak in de zorg is 

een vak. Het vereist kennis, kunde en 

professionele materialen. In de 

professionele schoonmaak is sinds een 

aantal jaar het schoonmaken met 

microvezeldoeken en vlakmoppen dé 

standaard maar zorgt soms nog voor 

vragen of onbegrip bij bewoners of 

bezoekers. Hieronder proberen we u kort 

uit te leggen waarom er wordt 

schoongemaakt met microvezeldoeken en 

hoe dit nu precies werkt. 

 

Schoonmaak vroeger en nu 

Wie kent de uitspraken niet; “Vroeger 

werd er pas gesopt. Op de knieën goed 

nat boenen met een borstel en groene 

zeep!” of “Als ik het toilet schoonmaakte, 

rook je dat meteen, ik borstelde het altijd 

in met chloor”.  

 

Er is echter veel veranderd in de 

schoonmaak en er is veel zaken over 

hygiëne aan ons vak toegevoegd. Eén 

hiervan is dat schoonmaak met veel 

water en middel niet betekent dat het 

hygiënisch schoon wordt. Veel water en 

schoonmaakmiddel zijn een goede bodem 

voor bacteriën en micro-organismen.  

 

Het is beter om zo min mogelijk water te 

gebruiken en geen schoonmaakmiddel. 

(Alleen bij een infectie moet er een 

desinfectiemiddel worden gebruikt 

conform voorschrift).  

http://www.leythenrode.nl/
https://www.alrijne.nl/verpleeghuis-leythenrode/over-leythenrode#onze-ambities
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Deze nieuwe manier van schoonmaken 

wordt uitgevoerd met microvezeldoeken 

en microvezel vlakmoppen. Voor iedere 

kamer gebruiken we een nieuwe doek en 

een schone mop. Zo voorkomen we dat 

we het vuil van de ene ruimte naar de 

andere ruimte brengen. 

Er is een klein nadeel aan deze wijze van 

schoonmaken; er wordt geen gebruik 

gemaakt van een geurend 

schoonmaakmiddel. Hierdoor is de 

“ouderwetse” geurbeleving van 

schoonmaakmiddelen er helaas niet 

meer.  

 

Voorjaarsschoonmaak! 

Het voorjaar breekt nu echt aan en 

hierbij hoort voor menigeen de 

“Voorjaarsschoonmaak”. In overleg met 

Alrijne willen we u de mogelijkheid geven 

uw kamer extra schoon te maken. Denk 

hierbij aan het schoonmaken van 

fotolijsten, beeldjes of gewoon een keer 

“Lekker alles van de muur afzetten en 

achter de kasten schoonmaken”. Indien u 

hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat 

aan de zorg doorgeven en wij nemen 

contact met u op om afspraken te maken. 

 

De kosten voor deze extra schoonmaak 

bedragen € 17,50. De schoonmaak-

medewerkers zijn ongeveer 45 minuten 

bezig met deze extra schoonmaak 

werkzaamheden. 

 
Cliëntenraad 
Nieuwe voorzitter Cliëntenraad 

 
 

Ik ben Bob Reidsma en ben per 1 mei 

a.s. de voorzitter van de cliëntenraad van 

Leythenrode. Ik ben sinds vijf jaar met 

pensioen en in die jaren en nog steeds, 

probeer ik wat te doen voor Leiderdorp. 

Zo ben ik voorzitter van het Leiderdorps 

Museum, geef ik regelmatig presentaties 

over de geschiedenis van Leiderdorp en 

over vakantiereizen bij o.a. Pluspunt, de 

Ouderenbond, de Zonnebloem en 

natuurlijk bij Leythenrode.  

Als langdurig ingezetene van dit mooie 

dorp ken ik Leythenrode al heel lang. 

Enkele leden van mijn familie hebben hier 

gewerkt. Met de Lions Club Leiderdorp 

Rhijnlandt help ik al enkele jaren mee de 

bloembakken bij de voordeur op te 

fleuren en bewoners te begeleiden naar 

de maandelijkse zaterdagconcerten. Ook 

de nieuwe kippenren in de binnentuin heb 

ik samen met mijn clubvrienden 

gebouwd.  

 

Sinds begin 2016 woont mijn moeder op 

afdeling De Does en bezoek ik haar bijna 

dagelijks. Dat viel op en een verzoek om 

lid te worden van de Cliëntenraad lag al 

snel in mijn brievenbus.  

Met plezier heb ik in januari 2017 

volmondig ‘ja’ gezegd en ben mijn werk 

als lid van de cliëntenraad begonnen. Het 

afgelopen jaar had ik gelijk het genoegen 

om namens de cliëntenraad mee te 

denken over het Strategische Beleidsplan 

Verzorgings- en Verpleeghuizen.  

Naast het voorzitterschap van de 

cliëntenraad ben ik tevens medevoorzitter 

van de overkoepelende cliëntenraad 

Leythenrode-Oudshoorn.  

Een nieuwe uitdaging ligt voor de 

cliëntenraad te wachten, namelijk de 

realisatie van het nieuwe Leythenrode. 

Samen met de andere leden van de 

cliëntenraad ga ik mij vol inzetten voor 

het realiseren van wat het mooiste en 

modernste verpleeghuis van Zuid-Holland 

moet worden.  

Ik probeer bij zoveel mogelijk activiteiten 

in en rond Leythenrode aanwezig te zijn 

en u kunt mij te allen tijde aanspreken, 

mocht u vragen hebben.  

Bob Reidsma 

 
Nieuws van de afdelingen 
Varkenshaas diner op  

De Laeck/Wijde Aa 

Zondag 25 maart jl. heeft onze kok 

Herman met de mobiele keuken een 

heerlijke varkenshaas met champignons 

en roomsaus klaargemaakt voor de 

bewoners van afdeling De Laeck en De 

Wijde Aa. 

Samen met Emine de voedingsassistent 

werden de borden leuk opgemaakt.  

Uiteraard zijn de bewoners die gemalen 

eten krijgen niet vergeten. Voor hen 

heeft Herman de varkenshaas apart 

gebakken en gemalen. Het diner werd 
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afgesloten met een aardbeienbavarois 

met verse aardbeien, slagroom en 

vanillesaus. 

Zo heeft iedereen op deze zondag kunnen 

genieten van een heerlijk diner. 

 

 
 

Ontbijtbuffet 

Eens per maand wordt door de keuken 

een ontbijtbuffet verzorgd in de 

Pyramide. 

Heeft u interesse om ook eens aan te 

schuiven bij het ontbijtbuffet. Bewoners 

en familieleden kunnen zich inschrijven 

op de afdelingen, daar zijn ook de data 

van de ontbijtbuffetten bekend. 

Wij hopen u binnenkort te zien. 

 

 
 

 
 
Viskraampje in de hal 

Sinds enige tijd al komt Conny van der 

Mey iedere maand met vers gerookte 

paling, vers gesneden palingfilet, vers 

gerookte makreel, warm gerookte zalm, 

diverse lekkere broodjes, slaatjes met vis 

enz. Ook verkoopt zij ambachtelijke 

chocolade en nougat. 

Conny staat maandelijks op dinsdag van 

10.00 – 14.00 uur in de centrale hal. 

De eerstkomende data zijn: 

15 mei 

30 mei (extra i.v.m. markt vakantieweek) 

12 juni 

10 juli 

7 augustus 

4 september 

 
Uitbureau 
Kamermuziekconcert 

Zaterdag 5 mei a.s. geeft het ensemble 

Artem Trio een concert in Leythenrode. 

Het concert begint om 14.45 uur en vindt 

plaats in de Pyramide.  

Het ensemble Artem Trio, bestaande uit 

Sara Balasch Lozano - viool, Violeta 

Gonzalez Tomas - cello, Maria Lopez 

Belarte - piano, brengt een gevarieerd 

klassiek programma met werken van o.a. 

Beethoven, Mendelssohn, De Falla en 

Sjostakovitsj. Het programma duurt 2 

maal 30 minuten.   

 

Naast kamermuziek spelen de leden van 

het trio ook regelmatig mee in 

verschillende professionele orkesten. Het 

Artem trio heeft opgetreden in zalen en 

festivals in Spanje, Frankrijk en natuurlijk 

in Nederland, o.a. in de Jurriaanse Zaal 

van De Doelen in Rotterdam en het 

Kamermuziekfestival Den Haag. 

 

Wees een vriend en doneer uw AH-

voucher 

Van 23 april tot 3 juni as. ontvangt men 

in de AH Santhorst voor iedere € 15,00 

die aan boodschappen worden besteed, 

een voucher met een unieke code.  

Door deze voucher te doneren aan de 

Vriendenstichting van Leythenrode,  

geeft u onze bewoners een muzikale 

zaterdagmiddag cadeau. U dient hiervoor  

op de website 

Santhorst.ahsponsoractie.nl 

uw unieke code in te vullen en uw punten 

te doneren aan St. Vrienden van 

Leythenrode. De bewoners van 

Leythenrode zullen genieten, en u zeer 

dankbaar zijn! 
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Aanvraag geestelijke verzorging 

 stilstaan bij wat je overkomt  

 praten over wat je bezig houdt  

 je hart luchten  

 eens even hardop met iemand 

nadenken  

 als er geen herstel meer is, wat 

dan?  

 geloofsvragen  

 levensvragen  

De geestelijk verzorger is er voor u om 

vragen, gedachten en gevoelens die u 

bezighouden te bespreken. Voor de 

bewoners die kort geleden bij ons zijn 

komen wonen, zit in de map ‘informatie 

voor cliënten en familie’ een 

aanvraagformulier geestelijke verzorging. 

Wanneer u bezoek van een geestelijk 

verzorger op prijs stelt, kunt u (of uw 

eerste contactpersoon) dit formulier 

invullen. 

Het ingevulde formulier kunt u bij de 

receptie afleveren of in het postvakje van 

de  geestelijke verzorging doen.  

Voor de bewoners (of familie van 

bewoners) die al langer in Leythenrode 

wonen zijn wij op dinsdag en 

donderdagochtend en vrijdag om de week 

aanwezig. Loop gerust even binnen. 

Mailen en vragen om een 

kennismakingsbezoek kan ook: 

tdejong@alrijne.nl of gbrink@alrijne.nl 

Met een hartelijke groet, George Brink en 

Tineke de Jong 

 
Inspiratiemomentje 

Het pad naar de toekomst, 

Is soms niet meer dan een spoor 

Je zult je eigen weg moeten vinden 

Dat je de stem herkent 

Die jou influistert 

Wat de toekomst geeft 
 

Cliëntvertrouwenspersoon 
Ineke van Beek is de 

cliëntvertrouwenspersoon van de 

Verpleeghuizen Leythenrode en 

Oudshoorn van Alrijne Zorggroep. 

Cliënten (mantelzorger, bezoekers) 

kunnen via het ‘Wat ik nog zeggen wil’ 

formulier, opmerkingen, klachten, ideeën 

en complimenten aangeven. Het 

formulier is zowel in papieren versie als 

digitaal op de website te vinden. 

Ook kunnen opmerkingen, klachten en 

complimenten telefonisch of per e-mail 

worden aangegeven. 

Als cliëntvertrouwenspersoon verwerkt 

Ineke deze informatie. Betreft het 

formulier een klacht, dan neemt Ineke 

contact op met u met als doel om de 

klachten samen met u op te lossen op de 

plek waar die is ontstaan. Dit alles om de 

kwaliteit en daarbij de tevredenheid van 

de cliënt te verhogen. 

De werkdagen van Ineke zijn 

maandagochtend en dinsdag- of 

woensdagochtend van 08.00 – 12.00 uur. 

Zij is telefonisch bereikbaar via  

T 071 – 5828 004 of via het secretariaat 

Verpleeghuis Leythenrode  

T 071–58 17 852 of via e-mail  

E wjvanbeek@alrijne.nl 

 

 

Social media 

Volg Leythenrode! 

 

Twitter: @leythenrode 

Facebook: /leythenrode 

mailto:tdejong@alrijne.nl
mailto:gbrink@alrijne.nl
mailto:wjvanbeek@alrijne.nl
http://twitter.com/leythenrode
http://www.facebook.com/verpleeghuisleythenrode

