
 

 

Trots op 

Zorggebouw 
Het zorggebouw heeft 69 appartementen 
voor mensen die intensieve zorg nodig  heb-
ben, ‘zorg met verblijf en behandeling’ zoals 
de officiële indicatie aangeeft. Het zijn 5 
kleinschalige woongroepen voor ieder 7 de-
menterende ouderen en 34 appartementen 
voor cliënten met een somatische    aandoe-
ning. Een kleinschalig zorg- en woonconcept 
in een omgeving met alle faciliteiten.    

Daarnaast zijn er 33 luxe appartementen 
voor patiënten die moeten revalideren na bij-
voorbeeld een (orthopedische) operatie of 
een herseninfarct.    

Voor alle cliënten staan betrokken medewer-
kers klaar om deskundige, gastvrije en per-
soonsgerichte zorg, behandeling en   servi-
ces te bieden.  
 
Voor de inrichting hebben we ons laten inspi-
reren door de mooie kleuren van schilderijen 
van bekende Nederlandse schilders uit de 
wijk, zoals uiteraard Rembrandt van Rijn zelf, 
maar ook Frans Hals, Piet Mondriaan en Vin-
cent van Gogh.      

Binnen het zorggebouw zijn ruimten aanwe-
zig voor o.a. dagbesteding, welzijnsfuncties, 
een dependance van de Bibliotheek Hoek-
sche Waard en een praktijk voor homeopa-
thie. Tevens zijn hier praktijkruimten geves-
tigd voor fysiotherapie, logopedie, ergothera-
pie en diëtetiek die niet alleen bestemd zijn 
voor de cliënten die bij Zorgwaard verblijven, 
maar voor iedereen die een behandeling no-
dig heeft van deze therapeuten.  

Natuurlijk waren we al trots op onze beroemde schilder, maar we kunnen nu als 
Hoeksche Waarders ook trots zijn op het prachtige en moderne woon- en  
zorgcomplex Rembrandt!  



 

 

De fysiotherapeuten hebben de beschikking 
over een groot therapiebad met verstelbare 
bodem, dat een grote meerwaarde heeft voor 
de revalidatieafdeling. Het is ook een unieke 
voorziening voor de Hoeksche Waard.   

In het restaurant, waar ook alle bewoners uit 
de wijk welkom zijn, worden alle maaltijden 
voor de bewoners geserveerd. Als de cliën-
ten dit wensen kunnen zij de maaltijd ook op 
hun eigen kamer gebruiken.   

Woongebouw 
Het woongebouw bestaat uit 73 appartemen-
ten voor mensen die zelfstandig wonen en 
die verhuurd worden door HW Wonen. De 
woningen zijn zo ingericht dat ook mensen 
met een lichamelijke beperking die geringe of 
intensievere zorg nodig hebben, hier kunnen 
(blijven) wonen. De zorg kan op basis van 
wijkverpleging (verzorging, verpleging, bege-
leiding) of op basis van een zogenaamd‘ vol-
ledig pakket thuis’ geleverd worden. Dit om-
vat dezelfde zorg als ‘zorg met verblijf’, maar 
dan in de eigen woning. De bewoners van de 
appartementen in het woongebouw kunnen 
van allerlei diensten gebruik maken die Zorg-
waard aanbiedt, zoals het restaurant, maal-
tijdservice aan huis (roomservice), het ver-
zorgen van de was, verrichten van klusjes in 
huis en het aanbod aan activiteiten.  

In het woongebouw is ook  een kinderdag-
verblijf gevestigd van KIVIDO en zo kunnen 
jong en oud met elkaar in contact komen.  

Het restaurant en de multifunctionele ruimte 
in het zorggebouw van Rembrandt zijn een 
centrale plaats voor de wijk: hier zijn uiter-
aard alle wijkbewoners welkom. Hier kunt u 
terecht voor een heerlijk diner samen met 
kleinkinderen, familie en/of vrienden. Maar 
ook voor een lekkere kop koffie met taart, 
een high tea of zo maar een drankje.  
Stichting Welzijn Hoeksche Waard organi-
seert hier in samenwerking met Zorgwaard 
diverse activiteiten zoals een lezing, creatie-
ve workshop, film, bingo of klassiek concert.  

Meer informatie? 
Neemt u dan contact op Marian Hoekman, 
Lenie Smits of Liesbeth Stans van zorg- en 
dienstbemiddeling. Zij zijn te bereiken op te-
lefoonnummer: 078-6769225 of per e-mail: 
zorgbemiddeling@zorg-waard.nl. 


