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en netwerk
participatie 
bij Cedrah
Zorgen doen we samen
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Nu uw naaste verhuisd is naar ons zorgcentrum zijn wij 

partners geworden in de zorg! In het bieden van goede zorg 

voor uw naaste zijn we immers afhankelijk van elkaar. 

Het welzijn van de cliënt staat voorop en wat is er voor het 

sociale leven van de cliënt waardevoller dan het kunnen 

onderhouden van belangrijke, persoonlijke contacten? In deze 

folder leggen we uit wat mantelzorg en netwerkparticipatie bij 

Cedrah betekenen en wat de mogelijkheden zijn. 

Visie Cedrah
De zorg die wij bieden is professioneel, maar met een individuele 

benadering. We werken met goed opgeleide medewerkers met 

een passende deskundigheid, van gastvrouwen tot verpleegkun-

digen. Samen met de cliënt en zijn of haar naasten zoeken we 

naar ondersteuning die aansluit op de manier waarop de cliënt 

zijn of haar situatie beleeft. De cliënt heeft de regie over de hulp 

die hij of zij ontvangt.

Sociaal netwerk
Bij Cedrah vinden we het sociale netwerk van de cliënt erg be-

langrijk. Nu uw naaste naar het zorgcentrum is verhuist, is het 

waardevol dat zijn of haar netwerk een beetje meeverhuist. Zo 

blijven we dicht bij de beleving van de cliënt en krijgt de cliënt 

nog het gevoel erbij te horen. Bij het netwerk hoort niet alleen de 

naaste familie, zoals broers/zussen en (eventueel) kinderen, maar 

juist ook de buurvrouw waar uw naaste iedere week een kopje 

koffie ging drinken, de kleinkinderen, de huishoudelijke hulp, de 

leden van het koor en de collega-vrijwilliger. 

Mantelzorg en netwerk
participatie bij Cedrah

Eerste contactpersoon
Wanneer uw naaste bij ons komt wonen, wijzen wij iemand van 

de zorg aan als eerst verantwoordelijke verzorgende/verpleeg-

kundige (EVV). Deze persoon is binnen het team verantwoorde-

lijk voor de coördinatie van de zorg voor uw naaste. Daarnaast 

vragen wij om in het netwerk van uw naaste een eerste contact-

persoon aan te stellen als aanspreekpunt voor onze zorgmede-

werkers. Het is wenselijk en waardevol als deze contactpersoon 

ook andere personen uit het netwerk van de cliënt betrekt. 

Samen bereiken we immers meer dan alleen!
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Wat kunt u doen?
Misschien heeft u zelf al nagedacht over mogelijke manieren om 

er voor uw naaste te zijn. De EVV bekijkt samen met u op welke 

wijze uw kwaliteiten en mogelijkheden het beste ingezet kunnen 

worden in het leven van uw naaste. Hierbij kunnen de volgende 

vragen inzicht geven:

• Wat deed u voor uw naaste toen hij of zij nog thuis woonde? Is 

het mogelijk om dit te blijven doen? 

• Waar geniet uw naaste tegenwoordig vooral van? 

• Wat waren en zijn waardevolle momenten tussen u en uw 

naaste en zijn zulke momenten alsnog te realiseren?

• Welke taken vindt u zelf waardevol?

• Bedenk wat uw naaste voor ú betekende en vraag uzelf af of 

het nog mogelijk is dat hij of zij deze rol/taak alsnog kan in-

vullen. Zo wordt namelijk de onderlinge band onderhouden én 

ervaart uw naaste dat hij nog van betekenis is.

Samen in gesprek
Wie behoren tot het netwerk van uw naaste en willen zij ook in 

het netwerk van uw naaste een rol blijven spelen? De evv zal 

hierover in gesprek gaan met de eerste contactpersoon en uw 

naaste. Een handig hulpmiddel om dit inzichtelijk te krijgen, is 

de netwerkcirkel die u hiernaast ziet.

Als laatste willen we meegeven dat het belangrijk is om in gesprek te 

blijven, zowel met uw naaste als met onze zorgmedewerkers. Zo kunnen 

we samen de schouders eronder zetten en blijven de verwachtingen naar 

elkaar helder.

CliëntcontactenFamilie

SamenlevingProfessionele contacten

DIENSTEN

BEKENDEN

VRIENDEN

INTIMI

De netwerkcirkel van Lensink brengt het aantal netwerkleden en 

hun positionering ten opzichte van de cliënt in kaart. De cliënt wordt 

hierbij omringd door vier schillen met daarin mensen die volgens de 

cliënt heel dichtbij staan (intimi) en personen die met iedere schil 

wat verder van de cliënt afstaan (vrienden, bekenden en diensten). 

De contacten worden daarnaast verdeeld in vier kwadranten: 

familie, medecliënten, professionals en kennissen in de samenleving. 

Uitgangspunt is dat de cirkel personen omvat die vrienden kunnen 

worden. Ook laat deze zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn. 

Bron: Vilans (landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg).
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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.

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

 
 

 
Seniorenrestaurant

Maaltijdservice
& catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Wat bieden we aan?

Persoonlijke begeleiding 

Dagbesteding

Palliatieve terminale zorg

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

 

  

 

EbenHaëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

BethSan
Moerkapelle

Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Centraal Bureau
Barendrecht

Rehoboth
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat
Goes

 

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 088 - 587 00 20
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
Amandelhof
Fluiterlaan 36
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 088 - 587 00 10
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 088 - 587 00 60
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 088 - 587 00 55
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

 

 

 

     

     



Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kom dan 

eens vrijblijvend langs voor een gesprek met de EVV 

op de locatie van uw keuze. U bent van harte welkom!
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Cedrah 

1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht 

 

t 088 - 587 00 50 

e info@cedrah.nl 

www.cedrah.nl


