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WZH Vliethof in het kort
In het centrum van Voorburg ligt het eigentijdse en stijlvolle

woonzorgcentrum WZH Vliethof. Het centrum biedt een

warm en geborgen thuis voor circa 90 ouderen met

dementie. Het pand is ruim van opzet en beschikt over een

prachtige tuin die grenst aan de Vliet met langsvarende

bootjes.
 
Gemak en comfort in het hart van Voorburg
WZH Vliethof ligt aan de Raadhuisstraat, vlakbij winkels en
restaurants in het oude centrum van Voorburg. Het
nieuwbouwpand uit 2019 is ruim en overzichtelijk opgezet. Er is
een aparte ruimte voor fysiotherapie en er is een speciale ruimte
voor gezamenlijke creatieve- en beweegactiviteiten en
kerkdiensten. De woonkamers zijn sfeervol ingericht en alle
bewoners hebben een eigen ruime zit-slaapkamer met sanitair. 
 
Grand Café en tuin aan de Vliet
Op de begane grond is het Grand Café waar bewoners, familie en
kennissen samen kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Vanuit het Grand Café loopt u de prachtige tuin in met veel groen
en zitgelegenheid. De tuin grenst aan de Vliet waar dagelijks
bootjes voorbij varen.
 
Voor elkaar in Voorburg
WZH Vliethof voelt zich nauw verbonden met Voorburg. De
huiskamers van het woonzorgcentrum hebben Voorburgse namen,
zoals ’t Loo, Christiaan, Woelwijk en Damsigt. Ook zijn er veel
Voorburgers als vrijwilliger actief in deze locatie. Het motto van
WZH Vliethof is dan ook: ‘Voor elkaar in Voorburg’.
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Persoonlijke aandacht en zorg op maat
Als u bij ons komt wonen, krijgt u 24-uurs verpleeghuiszorg. Het
vaste zorg- en behandelteam bestaat onder meer uit
zorgmedewerkers, huiskamerbegeleiders, activiteitenbegeleiders,
behandelaren en een geestelijk verzorger. U heeft een
contactpersoon waar u terecht kunt met uw vragen. Deze persoon
onderhoudt ook het contact met het eerste aanspreekpunt in uw
familie- of kennissenkring.

Leven op de manier die bij u past
Wij vinden het belangrijk dat u kunt leven op een manier die bij u
past. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over uw
persoonlijke wensen. Ook proberen wij uw familie en kennissen
zoveel mogelijk te betrekken bij uw dagelijks leven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deze foto dateert uit maart 2020 voor de uitbraak van Corona. 

 
Wilt u een rondleiding of heeft u vragen over de specialistische
zorg van WZH? Neem dan contact op met onze klantbemiddeling
centraal via telefoonnummer 070 – 756 16 00 of via email:
klantenservice@wzh.nl. Meer informatie over WZH Vliethof is ook
te vinden op internet: www.wzh.nl/vliethof.    
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EERSTE DRUK OKTOBER 2020

WZH Vliethof

Raadhuisstraat 2

2271 CW Voorburg

Telefoon: 070-7562000

 www.wzh.nl/vliethof

 vliethof@wzh.nl
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