Contact

Dagbesteding

Als u behoefte heeft aan een gezellige,
zinvolle dagbesteding, is dagbesteding bij
Roomburgh misschien iets voor u.
Dagbesteding wordt geboden vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Via het sociaal wijkteam kunt u
een indicatie aanvragen. Voordat u dat
doet, bent u van harte welkom om eerst
een keer op proef te komen. Zo weet u
zeker dat het bij u past.
koken u niet gemakkelijk meer af en wilt u

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Telefoon: 071 589 22 00

ZORG BIJ U THUIS

(tussen 09:00-17:00)

www.roomburgh.nl

THUISZORG
PERSONENALARMERING
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
MAALTIJDVOORZIENING
DAGBESTEDING

Contactpersonen thuiszorg:
WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Eline & Judith

wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding en maaltijden:
WIJKCOÖRDINATOR

Leo

wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersoon wonen in Roomburgh,
alarmering en huishoudelijke ondersteuning:
ZORGADVISEUR

Judith

zorgadviseur@roomburgh.nl

Vacatures en vrijwilligers
Roomburgh zoekt regelmatig personeel en vrijwilligers.
Kijk voor onze vacatures op www.roomburgh.nl
V1.sep.17

Roomburgh, het juiste adres
voor thuiszorg

Tussen alle grote zorgaanbieders in de regio
Leiden, vindt u aan het Rijn-Schiekanaal ons
prachtig gelegen R.K. Zorgcentrum Roomburgh.
Klein van formaat, maar juist door haar menselijke
schaal groot geworden in het bieden van kwaliteit
en betrokkenheid bij uw zorgbehoefte. Bij
Roomburgh bent u aan het juiste adres!
Wilt u zelfstandig blijven wonen en graag in uw
eigen huis de zorg en ondersteuning ontvangen die
u nodig heeft? Of uw zorgvraag nu licht of
intensief, heel gewoon of juist complex, kortdurend of blijvend is, Roomburgh stelt alles in het
werk om uw zelfstandigheid te behouden en te
bevorderen.

Thuiszorg

Op goede zorg moet u kunnen rekenen!
Een kleinschalig team met professionele,
gediplomeerde en betrokken verzorgenden zorgt ervoor dat snel en deskundig kan
worden ingespeeld op veranderingen in uw
zorgvraag. Zo nodig regelen wij ook nachtzorg voor u. In de meeste gevallen kan de

zorg vrijwel direct gestart worden. U ontvangt altijd zorg op maat.

keer op proef een dag deelnemen aan de
dagbesteding? Maakt u dan een afspraak
met onze wijkcoördinator.

Wilt u eens kennismaken en beoordelen of
thuiszorg van Roomburgh een meerwaarde
voor u kan hebben? Maak dan een afspraak
met één van onze wijkverpleegkundigen.

Personenalarmering

Als u zelfstandig thuis woont, is het belangrijk dat u zich veilig voelt. Wij kunnen voor u
een personenalarm thuis regelen. Mocht er
dan thuis iets met u gebeuren, als u bijvoorbeeld ten val komt, dan kunt u met één druk
op de knop hulp inschakelen. Dat is geruststellend voor u, maar ook voor uw familie.

Maaltijdvoorziening

Roomburgh beschikt over een eigen keuken
waar men dagelijks verse, gezonde maaltijden bereid. U bent altijd van harte welkom
in ons restaurant voor een (warme) maaltijd.
Wilt u die maaltijd liever thuis ontvangen,
dan kunnen wij die vijf dagen per week bij u
thuis bezorgen.
Wilt u een keer in ons restaurant eten, gebruik maken van onze maaltijdservice of een

Huishoudelijke ondersteuning

Als het u niet meer lukt om uw huishouden
te organiseren en uw huis schoon te houden,
dan kunnen wij dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor u verzorgen. Mocht u hulp nodig hebben bij iets
anders, geeft u dat dan gerust aan. Samen
met u kijken wij naar de mogelijkheden en
waar mogelijk zorgen wij voor een passende oplossing. Als u meer informatie wilt
over huishoudelijke ondersteuning, neemt
u dan contact op met onze zorgadviseur.

