KSW Het Gebouw – week 31 – 1 t/m 7 augustus 2022
Praktische informatie

Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie.
Ook alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg staan
wekelijks op onze site.

Contact

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Clientvertrouwenspersoon
Wet Zorg en Dwang
Jessica Goedhart
06-40976989 (ma, di of do)
j.goedhart@zorgstem.nl

Beauty middag
Op 25 juli was er boven in de
gang een beauty middag
georganiseerd.
Sandra een zus van een van
onze collega’s was zo lief om
deze middag voor de bewoners
te organiseren. De dames
zaten boven in de salon met
smart te wachten onder genot
van een heerlijk drankje. Ze
hebben erg genoten.

Vakantie

De vakantieperiode is weer aangebroken
en dat betekent dat onze medewerkers
gaan genieten van een welverdiende
vakantie. Dit houdt in dat u de komende
periode meer verschillende gezichten kunt
gaan zien. Wij hopen op uw begrip
hiervoor.

Identiteitsbewijs (ID)

Een medewerker van Libertas Leiden
vraagt bij opname naar een geldig
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Met
het burgerservicenummer weten we wie u
bent. Het tonen van een geldig ID is
wettelijk verplicht voor de zorgindicatie.
Daarbij heeft u deze nodig bij bijvoorbeeld
een ziekenhuis-opname of bezoek. Bij
overlijden heeft de arts ook een paspoort
of ID-kaart nodig.

Contactpersoon

Libertas Leiden vraagt u wie uw eerste contactpersoon is. Als er iets met
u is, kunnen wij de contactpersoon bellen. Wij gaan er vanuit dat vooraf
met de familie is afgestemd wie de eerste contactpersoon zal zijn.
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Cliëntenraad

Marian Hoeber
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

Klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris

Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

vriendenvan@libertasleiden.nl

De eerste contactpersoon is verantwoordelijk voor wat er besproken
wordt met de rest van uw familie.
Woont u op een PG-afdeling, dan is uw contactpersoon tegelijk uw
vertegenwoordiger. Libertas Leiden overlegt dan met u en met uw
vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger is een persoon die
beslissingen voor u neemt, of namens u een handtekening kan zetten
als u dit niet meer kunt. Libertas Leiden gaat ervan uit dat de
vertegenwoordiger andere familieleden informeert over het
vertegenwoordigerschap. Wanneer het niet mogelijk is een geschikte
vertegenwoordiging te vinden, kan de bewoner of zijn/haar familie een
aanvraag bij de rechtbank indienen voor een wettelijk
vertegenwoordiger. Libertas Leiden overlegt met de (wettelijk)
vertegenwoordiger en heeft daarom de gegevens van deze
contactpersoon nodig.

____________________
Colofon

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Geniet van het zonnetje

