Cardia Landscheiding
Comfort en veiligheid voor senioren,
ook in de wijk

Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd.
Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en
mensen in de wijk nog beter van dienst te zijn. Het eigentijdse
Cardia Landscheiding is een dynamische ontmoetingsplek voor
mensen van binnen en buiten het woonzorgcentrum.
De begane grond van ons gebouw is ingrijpend gewijzigd, met een receptie,
een gezellig restaurant, een Uitburo voor (wijk-)bewoners, een loungehoek en
een leestafel. Kom een keer lekker eten in het restaurant of lees een krant of
tijdschrift aan de leestafel onder het genot van een vers kopje koffie of thee.
Ook kunt u een ruimte reserveren voor besprekingen of om een verjaardag te
vieren.
Medisch Centrum Landscheiding
Nieuw is ook Medisch Centrum Landscheiding. Hier hebben diverse
medische en paramedische beroepsbeoefenaren hun praktijk. Zoals huis
artsen, een tandarts, een fysiotherapeut, een podoloog en een diëtiste.
Daarnaast is er een bloedprikpunt van het MCH Bronovo.
Naast deze nieuwe service heeft Cardia Landscheiding een uitgebreid pakket
van zorg, comfortdiensten en welzijn. Voor de eigen bewoners én voor
senioren in de wijk Mariahoeve.

Voor mensen in de wijk
Cardia Landscheiding biedt services en diensten die senioren helpen om
langer zelfstandig te blijven wonen. Van een versbereide maaltijd aan huis of
in ons restaurant tot en met wijkverpleging.
•	Grandcafé Landscheiding:
kopje koffie, lunch en diner
	Het moderne restaurant met
leestafel en loungeruimte is een
ideale plek om andere senioren te
ontmoeten, een kopje koffie te
drinken en de krant te lezen. Of
kom een keer gezellig bij ons eten.
U kunt kiezen uit diverse menu’s.
Het restaurant is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 19.00 uur.
•	Maaltijd aan huis
	Eet u liever thuis? Dat kan ook.
De Keuken van Scheveningen
levert versbereide maaltijden aan
huis af. Meer informatie:
www.keukenvanscheveningen.nl.
•	Kapper en pedicure
	U wilt er graag verzorgd uitzien?
Onze kapper en pedicure helpen
u daar graag bij. Het zijn ervaren
professionals die u gaarne van
dienst zijn. U kunt tijdens openings
tijden direct bij hen een afspraak
maken of bij de receptie.
•	
Zwembad
	Cardia Landscheiding beschikt
over een eigen zwembad met
heerlijk warm water. Op gezette
tijden kunt u hier zwemmen onder
deskundige begeleiding van onze

fysiotherapeut of beweegagoog.
Een prettige manier om te
bewegen. Informeer bij het
Uitburo naar de mogelijkheden.
•	Uitburo
	Cardia Landscheiding organiseert
regelmatig uitjes, workshops en
activiteiten voor bewoners en
omwonenden van het woonzorg
centrum. Recreatie en vermaak
staan hierbij voorop. Bij het
Uitburo kunt u actuele informatie
krijgen over aanstaande uitstapjes.
•	Wijkverpleging, thuiszorg,
huishoudelijke hulp
	Heeft u (tijdelijk) zorg of onder
steuning nodig? De medewerkers
van ons wijkteam bieden bij u thuis
passende hulp of zorg. Op deze
manier houdt u zelf de regie over
uw leven en kunt u zelfstandig
blijven wonen in uw eigen woning.
•	Wijkpension voor respijt- en
herstelzorg
	Cardia Landscheiding heeft enkele
hotelkamers waar u tijdelijk kunt
logeren. Bijvoorbeeld als u net
ontslagen bent uit het ziekenhuis,
maar nog niet voldoende hersteld
om zelfstandig weer thuis te
wonen. U kunt hier ook verblijven

als uw mantelzorger een paar
dagen niet beschikbaar is,
bijvoorbeeld vanwege vakantie.
•	Zaalverhuur voor feest of
vergadering
	Wilt u uw verjaardag vieren en
heeft u thuis weinig ruimte?
Bij ons kunt u een ruimte huren
voor uw gasten. Wij verzorgen
ook graag de catering voor u.
Voor een vergadering of een
andere bijeenkomst kunt u ook bij
ons een geschikte ruimte huren.
•	Geestelijke zorg
	Cardia is een christelijke zorg
organisatie. Dit blijkt onder meer
uit de aanwezigheid van een
geestelijk verzorger. U kunt een
afspraak maken als u met vragen

zit over het leven of als u een
goed gesprek wilt over zaken die
u bezig houden. Elke zondag is er
een kerkdienst in ons woonzorg
centrum.
•	Ontmoetingscentrum
	In Ontmoetingscentrum
Mariahoeve en Bezuidenhout
biedt Cardia activiteiten en
begeleiding aan mensen met
beginnende dementie. Deelname
is gratis. U betaalt alleen voor de
lunch. We ondersteunen ook
mantelzorgers met praktische
informatie en advies.
Het ontmoetingscentrum is
gevestigd aan de Ivoorhorst 155.
Bel voor meer informatie:
070 - 20 52 450 of 06 - 572 37 268.

Voor bewoners van een
seniorenwoning aan Isabellaland
•	Alarmering
	Bewoners van de seniorenwonin
gen aan Isabellaland kunnen een
abonnement nemen op onze
personenalarmering. Via een
pols- of halsalarm kunt u in geval
van nood alarm slaan. Er is dan
snel iemand ter plaatse om
deskundige hulp te verlenen.

•	Volledig Pakket Thuis
	Met een Volledig Pakket Thuis
(VPT) woont u zelfstandig en
ontvangt u zorg vanuit Cardia
Landscheiding. Deze zorg is te
vergelijken met de zorg in ons
woonzorgcentrum. Het Volledig
Pakket Thuis is speciaal voor
ouderen die een indicatie hebben
voor langdurig verblijf in een
verpleeghuis, maar liever zelf
standig blijven wonen.

Wonen in Cardia Landscheiding
• Appartementen
	Bij Cardia Landscheiding woont u
zo zelfstandig mogelijk. U krijgt
de ondersteuning, begeleiding
en zorg die u nodig heeft. Als u
meer zorg nodig heeft, kunt u in
uw appartement blijven wonen.
• Kleinschalig wonen
	Voor ouderen met problemen
zoals dementie bieden we
speciale zorg. Bijvoorbeeld in
gezamenlijke huiskamers. Hier
biedt een vast team verzor
genden en begeleiders extra

aandacht en begeleiding. Het
behandelteam bestaat uit een
specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, ergotherapeut, een
fysiotherapeut en een diëtiste.
• Voorzieningen
	Als bewoner van Cardia Land
scheiding kunt u tegen vergoe
ding gebruik maken van alle
voorzieningen die hierboven
beschreven staan, zoals het zwem
bad, het restaurant, de uitstapjes
van het Uitburo en de kapper.

Seniorenwoningen Isabellaland
Woningcorporatie Staedion verhuurt seniorenwoningen in het woon
complex direct naast ons woonzorgcentrum. Als huurder kunt u gebruik
maken van de voorzieningen van Cardia Landscheiding. Met een
zorgindicatie kunt u zelfs volledige zorg krijgen, zodat u niet hoeft te
verhuizen. Onze woonzorgconsulent informeert u graag verder.

Cardia, Hart voor Zorg
Cardia is een christelijke organisatie. Wij verlenen zorg en ondersteuning
vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die
past bij uw levenswijze en uw levensverhaal. Met ruimte en aandacht voor
levensvragen in de laatste levensfase.
Geloof-waardig. Met liefde en aandacht. In een plezierige omgeving die
bijdraagt aan het welbevinden van onze cliënten. Ons streven is om de
zelfredzaamheid van onze cliënten zoveel mogelijk te stimuleren. Met hart
voor elkaar.
Cardia heeft naast de locatie Landscheiding vier andere locaties:
Duinrust en Tabitha in Den Haag, de Thuishaven in Scheveningen en
Onderwatershof in Rijswijk. Kijk voor meer informatie over onze
organisatie, missie en visie op www.cardia.nl.
Meer informatie? De woonzorgconsulent staat voor u klaar
Wilt u meer weten over de diensten en zorg van Cardia Landscheiding?
Neem dan contact op met onze woonzorgconsulent Iris Zwart,
telefoon: 070 - 8008 439 of per email: izwart@cardia.nl.
CARDIA LANDSCHEIDING
Isabellaland 150 - 2591 SL Den Haag
T 070 - 8008 400 - E info@cardia.nl
Meer zien? www.cardia.nl/cardiainbeeld
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