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Iemand met dementie wordt, naarmate het ziekteproces 
vordert, steeds afhankelijker van zijn of haar omgeving. 
Als mantelzorger krijgt u te maken met een continu 
 proces van verlies en veranderende zorgtaken.

Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, kan Cedrah

uitkomst bieden. Bij Cedrah kunnen mensen met dementie

wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving. We bieden

professionele en liefdevolle zorg vanuit een reformatorische

levensovertuiging. In deze folder leest u wat wij voor u kunnen

betekenen.

Samen een huishouden
Bewoners en medewerkers vormen samen een huishouden. De

medewerkers proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ieders 

persoonlijke leefstijl en voorkeuren. Iedere bewoner heeft zijn of 

haar eigen kamer, die met eigen meubels kan worden ingericht. 

Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer en een 

keuken. De huiskamer is het centrale punt. Daar vinden de geza-

menlijke huiselijke activiteiten plaats. Samen met de bewoners 

‘De liefdevolle zorg 
voor de bewoners 
staat centraal’
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wordt er gebakken en gekookt; op de meeste groepen wordt de 

warme maaltijd zelf bereid. Als bewoners niet in staat zijn om te 

helpen, kunnen zij toch genieten, omdat zij de voorbereidingen 

zien en ruiken.

Persoonlijke begeleiding
In de kleinschalige woongroepen bieden we de service van meer-

dere zorgdisciplines. Op verzoek van de arts kan een therapeut 

(fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist) ingeschakeld worden. 

Ook is een psycholoog, diëtist of tandarts beschikbaar. Zij werken 

nauw samen om de bewoner optimale zorg te kunnen bieden. 

Bij deze begeleiding wordt gekeken naar de specifieke situatie 

van de bewoner en wordt geprobeerd om de bewoner te stimu-

leren of waar nodig te ondersteunen. De huisarts of Specialist 

Ouderengeneeskunde (SOG) is verantwoordelijk voor de medi-

sche zorg die de bewoner ontvangt.

Als de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg is de 

specialist ouderengeneeskunde op consultbasis beschikbaar.

Wat bieden we?
Als het geheugen achteruit gaat en mensen niet meer zelfstan-

dig kunnen wonen, ontstaat behoefte aan 24-uurs zorg in kleine 

woongroepen. Cedrah heeft inmiddels jarenlange ervaring met 

kleinschalig wonen. Op de locaties werken we belevingsgericht. 

Dit betekent dat we met u en met de bewoner in gesprek gaan om 

meer achtergrondinformatie te verkrijgen, zodat we zo goed mo-

gelijk begeleiding en zorg kunnen bieden. Daarbij is het belangrijk 

om te weten wat de bewoner thuis gewend was. We werken in 

kleine groepen met een vast team, samen met de mantelzorgers 

en vrijwilligers, waardoor er aandacht is voor iedere bewoner. Op 

enkele locaties zijn leefcirkels aanwezig, waarmee de bewegings-

ruimte van bewoners kan worden vergroot. Ook bieden sommige 

locaties cameratoezicht tijdens de nacht aan.
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Indicatie
Om in aanmerking te komen voor kleinschalig wonen heeft u een 

indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig in de 

vorm van een Zorgprofiel VV 5 of hoger. De kosten voor het verblijf 

en de zorg in een kleinschalige woonvorm worden betaald uit de 

Wet langdurige zorg (Wlz). Iedere bewoner betaalt een eigen bijdra-

ge via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie 

over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK: 

www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 0087.

Belangrijke rol voor familie en vrienden
Een vertrouwde omgeving betekent ook bekende gezichten. 

Bij Cedrah bieden we mensen de gelegenheid om in een 

vertrouwde omgeving te blijven wonen, waarbij familie en 

vrienden altijd van harte welkom zijn. Wij moedigen u als 

mantelzorger daarom aan om vertrouwd te raken met de 

woongroep, zodat u zich thuis voelt. De rol van de familie/

mantelzorger gaat een steeds grotere plaats innemen gezien 

alle ontwikkelingen in de zorg vanuit de overheid. Daarom 

zal de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende in een persoonlijk 

gesprek met u gaan bekijken wat uw mogelijkheden zijn; 

u kunt bijvoorbeeld helpen met eten koken, boodschappen 

doen, kleding repareren, gezellig koffie drinken met de bewo-

ners en lichte huishoudelijke werkzaamheden doen. Samen 

met u als mantelzorger wordt een zorgplan opgesteld om zo 

dicht mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de bewoner. 

Twee keer per jaar worden deze afspraken geëvalueerd met de 

betrokkenden.

Verzekerd van goede zorg
De kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd door het ISO-

kwaliteitskeurmerk. Dit certificaat laat zien dat Cedrah de 

cliënt centraal stelt, kwalitatief goede zorg- en dienstverlening 

biedt en voortdurend werkt aan de verbetering van de kwaliteit.
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‘De sfeer voelt als 
een warme deken’

Familie aan het woord
Mevrouw Witvliet voelt zich veilig en geliefd in de kleinschalige 

woonvorm in woonzorgcentrum Nebo. Door een liefdevolle begelei-

ding van gekwalificeerd zorgpersoneel in een beschermde, huiselijke 

woonomgeving komt ze weer tot haar recht. Samen met zeven ande-

re bewoners wordt ze geprikkeld om mee te doen met de dagelijkse 

activiteiten. Ze vouwt de was, helpt de gastvrouw met eten bereiden, 

stofzuigt, dweilt, zingt en doet mee met creatieve activiteiten. Haar 

man, die in een seniorenappartement in Neborgh (boven het woon-

zorgcentrum) woont, zoekt haar elke middag dag op en daar kijkt ze 

echt naar uit. 

Dochter Sandra Bonestroo vertelt: ‘Voordat mijn moeder naar bed 

gaat of als ze onrustig wordt ’s nachts lezen de zorgmedewerkers 

vaak even een stukje uit de Bijbel, zingen ze een psalm of bidden ze 

met haar. De sfeer in Nebo voelt dan ook als een warme deken. Het 

zorgpersoneel verleent de zorg aan de bewoners uit liefde en verant-

woording aan God.’
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Hier vindt u ons
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties in

Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze locaties

zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij op

de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum 
Rehoboth
Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

      
     

Kleinschalig wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 - 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Seniorencomplex 
Marnixflat
Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113 - 22 45 00
e wonen@cedrah.nl

     

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof
Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 - 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Beth-San
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 - 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Nebo
Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 - 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

       

     

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 - 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

      
     

Serviceflat Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 - 207 58 58
e info@oordenstaete.nl

  

Serviceflat Rehoboth
Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 - 420 98 06
e  rehobothrotterdam@ 

cedrah.nl

  

Algemeen

Hoofdkantoor
1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht
t 088 - 587 00 50
e info@cedrah.nl
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over kleinschalig wonen of een rond-

leiding op één van de kleinschalige woongroepen van Cedrah? 

Neem dan gerust contact op met de klantadviseur van één van 

onze locaties. Zij staan u graag te woord!
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21
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Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht 

 

t 088 - 587 00 50 

e info@cedrah.nl 

www.cedrah.nl


