Zorg nodig?

Producten en diensten

Verpleging, verzorging of ondersteuning nodig?
Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag

facebook.com/cardiazorg

en omgeving. Persoonlijke aandacht combineren

twitter.com/cardiazorg

uitstekende kwaliteit, dat is ons ‘Hart voor Zorg’.
Wij geloven in goede zorg met persoonlijke aandacht voor
mens en omgeving. Dat doen wij vanuit onze compassie met
mensen en voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond.
Wij bieden een breed scala aan zorg en diensten op het gebied van wonen, verpleging en verzorging, welzijn en aanvullende hulpmiddelen. Op de achterzijde leest u meer over ons
aanbod.

Persoonlijk zorgadvies?
Bel dan met één van onze zorgconsulentes:
Landscheiding

Duinrust

Tabitha

De Thuishaven

Onderwatershof

in de Haagse wijk

in de Haagse wijk

in de Haagse wijk

in de deelgemeente

in de gemeente

Mariahoeve

Belgisch park

Loosduinen

Scheveningen

Rijswijk

070 - 33 99 111

070 - 35 02 100

070 - 89 09 100

070 - 35 02 100

070 - 80 08 539

Welke zorg en ondersteuning heeft u nodig?
Zorg bij u thuis

Wonen met zorg in

• Verzorging en verpleging Hulp nodig bij het aantrek-

één van onze locaties

ken van steunkousen, het innemen van medicijnen of
douchen? Met een klein, vast team van zorgprofessionals
bieden onze wijkteams persoonlijke zorg.
• Specialistische zorg Naast verpleging zijn de

• Verpleeghuiszorg Heeft u te maken
met ernstige geheugenstoornissen (dementie) en mogelijk gedragsproblemen

wijkteams ook bereikbaar voor specialistische zorg,

waardoor het zelfstandig wonen niet

bijvoorbeeld bij dementie of wanneer u een lichamelijke

langer mogelijk is? Dan vindt u bij ons

beperking heeft.

een nieuw thuis. Ook wanneer u com-

• Particuliere zorg Cardia biedt naast reguliere thuis-

plexe lichamelijke klachten heeft, kunt bij

zorg, aanvullende particuliere pluspakketten en services

Cardia zo zelfstandig mogelijk wonen met

met oplossingen om langer thuis te blijven wonen.

zorg van onze zorgprofessionals.

• Zorg in de laatste levensfase Verzorging en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase.
• Zorg na ziekenhuisopname Heeft u hulp nodig

• Huren met Volledig Pakket Thuis
U woont particulier in één van onze
woonzorgcentra en ontvangt verzorging,

omdat u van een ziekte herstelt of net uit het zieken-

verpleging, maaltijden en schoonmaak

huis komt? Dan kan verpleegkundige zorg aan huis een

van Cardia. Met dit pakket kunt u dag en

uitkomst zijn.

nacht een beroep doen op onze zorgpro-

• Volledig Pakket Thuis Met een Volledig Pakket Thuis
(VPT) huurt u zelfstandig in onze aan- of inleunwoningen

fessionals.
• Kortdurend verblijf en logeerop-

en ontvangt u verzorging, verpleging, maaltijden en

vang Wanneer u door omstandigheden

schoonmaak van Cardia. Met dit pakket kunt u dag en

even niet zelfstandig kunt wonen, kunt u

nacht een beroep doen op onze zorgprofessionale. U

voor een korte periode in één van onze

heeft hiervoor een CIZ indicatie nodig.

locaties terecht.

• Maaltijdservice Vanuit ‘De Keuken van Scheveningen’

• Verblijf zonder behandeling

bieden wij de (wijk-)bewoners van Landscheiding, Tabitha

(verzorgingshuiszorg) Wanneer

en Duinrust een heerlijke maaltijd aan huis. Onze eigen

wonen in uw eigen vertrouwde omge-

keuken levert verse en gezonde maaltijden in de aanleun-

ving niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld

woningen van Onderwatershof.

omdat hulp van mantelzorgers niet langer

• Restaurant (Wijk-)bewoners kunnen ook komen eten
in één van onze sfeervolle restaurants, gevestigd in de
locaties. Hier vindt u een ruime en smakelijke keuze aan
wisselende gerechten.
• Huishoudelijke hulp Is het huishoudelijk werk een te

voldoende is of omdat u last heeft van
lichamelijke klachten.
• Personenalarmering Cardia levert
24 uur per dag personen-alarmering in de
woonzorgcentra en aanleunwoningen.

zware taak geworden? Woont uw familie te ver weg om
te kunnen helpen? Wij nemen het werk graag uit handen
als u in het bezig bent van een WMO indicatie of op
particuliere basis.

www.cardia.nl
RBCH-0916-15

