
Wonen met zorg 
en gezelligheid in het 

centrum van Rotterdam



Atrium biedt professionele, 
persoonlijke zorg, begeleiding en 

ondersteuning aan iedereen die dat 
nodig heeft. Onze zorg en diensten 

zijn afgestemd op uw wensen en 
behoeften. Ook als die in de loop 

van de tijd veranderen. We hou-
den rekening met uw beperkingen, 

maar gaan in de eerste plaats uit 
van uw mogelijkheden. Wij laten 

ons inspireren door de Bijbel, met 
respect voor ieders identiteit. Daar-

om is iedereen welkom in Atrium.

In Atrium vindt u een veilige, 
vertrouwde plek als u niet meer 
(helemaal) zelfstandig kunt wonen. 
We hebben een breed aanbod van 
verzorging en activiteiten en bieden 
daarmee ook een stuk gezelligheid. 

Voor mensen die (tijdelijk) in Atrium 
wonen én voor wijkbewoners. Midden 
in het centrum van het multiculturele 
Rotterdam is Atrium een levendig, 
veelkleurig huis.



Wonen met zorg
In Atrium heeft u uw eigen zit-slaapkamer 
met badkamer en toilet en een kleine 
keuken. Met uw eigen meubels woont 
en leeft u hier zoals u dat gewend bent. 
In uw appartement krijgt u de zorg en 
hulp die u nodig heeft. Bijvoorbeeld huis-
houdelijke hulp of hulp bij het wassen en 
aankleden. Als u acuut hulp nodig heeft, 
kunt u via de alarminstallatie in uw appar-
tement onze medewerkers dag en nacht 
waarschuwen. U hoeft niet zelf te koken; 
de warme maaltijd wordt in uw appar-
tement bezorgd. Of u kunt gezellig met 
anderen eten in Het Trefpunt op de 
begane grond. 

Heeft u intensievere zorg en begeleiding 
nodig, of raakt u als gevolg van dementie 
het gevoel voor dagindeling kwijt, dan 
bent u welkom in de ontmoetingsruimte 
op de begane grond. De sfeer is open 
en onze medewerkers zijn betrokken. Op 
deze manier kunt u in uw eigen apparte-
ment in Atrium blijven wonen. Verhuizing 
naar een verpleeghuis is niet nodig of 
kan worden uitgesteld.

Professionele en vertrouwde zorg 
Uw familie en vrienden blijven een be-
langrijke rol spelen als u in Atrium woont. 
Zij brengen ‘het vertrouwde van thuis’ 
mee in de professionele verzorging in ons 
huis. Wij maken graag afspraken over hoe 
uw mantelzorgers hun hulp en zorg voor 
u kunnen voortzetten.

Zorg die bij u past
We bieden zorg afgestemd op uw indi-
catie én uw persoonlijke mogelijkheden, 
interesses en achtergrond. Daarom en om 
uw mantelzorgers te betrekken, is Atrium 
aangesloten op het digitale Familienet. 
Op uw eigen beveiligde pagina delen 
we berichtjes en foto’s over het dagelijks 
leven. U en uw familie kunnen belangrijke 
momenten uit uw levensloop noteren en 
bijvoorbeeld aangeven wat uw hobby’s 
en favoriete muziek zijn. 

De zorg en ondersteuning is in handen 
van een vast zorgteam van betrokken, 
professionele deskundigen. Binnen dit 
team hebben u en uw familie één aan-
spreekpunt. Uw huisarts is eindverant-
woordelijk voor uw medische zorg. 
Behandeling door bijvoorbeeld een 
fysio- of ergotherapeut kan via uw 
huisarts worden ingezet. 

Vanuit onze christelijke visie op zorg vin-
den wij het belangrijk om waar mogelijk 
en gewenst te ondersteunen bij levens- 
en zingevingsvragen. Onze geestelijk ver-
zorger kan deze begeleiding bieden.

Gezellige woonomgeving 
Atrium is een open huis. Op de begane 
grond zijn een kapsalon en pedicure en 
bruist het van de activiteiten. Als u wilt, 
kunt u hier altijd de gezelligheid opzoe-
ken. In Het Trefpunt kunt u samen met 
andere (wijk)bewoners eten of koffie 



drinken. Ook worden hier tal van 
activiteiten georganiseerd zoals 
muziek maken, zingen, optredens, 
filmvoorstellingen en spelmiddagen. 
Daarnaast vinden hier de week-
sluitingen en christelijke vieringen 
plaats.

Gebruik maken van onze zorg 
Om in Atrium te kunnen wonen, 
heeft u een verblijfsindicatie nodig. 
Het zorgadviesbureau van Lelie 
zorggroep kan u hierover informe-
ren. De zorgadviseurs kunnen ook 
helpen met het aanvragen van de 
indicatie. 
U bereikt de zorgadviseurs via 
telefoonnummer (010) 27 26 430. 
Of stuur een e-mail naar zorgadvies-
bureau@leliezorggroep.nl.
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Atrium in het kort
• Wonen met zorg voor mensen met 

een lichamelijke beperking en/of 

beginnende dementie

• Behandeling van problemen in 

 verband met het ouder worden

• Tijdelijk verblijf

• Dagbesteding

Meer informatie vindt u op 

leliezorggroep010.nl/atrium

Bezoek onze site voor 
meer foto’s van Atrium

Zorg 
voor elkaar

http://www.leliezorggroep010.nl/atrium
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Atrium 
Karel Doormanstraat 343 
3012 GH Rotterdam

T (010) 20 65 700 
E  atrium@leliezorggroep.nl
W  leliezorggroep010.nl/atrium

Atrium ligt in het centrum van Rotterdam 
en is uitstekend bereikbaar met openbaar 
vervoer. Rondom Atrium kunt u uitsluitend 
betaald parkeren. Bewoners kunnen een 
parkeervergunning aanvragen.

Vanuit christelijke bewogenheid 
verlenen wij zorg aan onze cliën-
ten in Rotterdam en omgeving. 
We laten ons inspireren door de 
Bijbel, met respect voor ieders 
identiteit. Zorg voor elkaar: dat 
is onze opdracht.

Wat anderen zeggen op 
ZorgkaartNederland:

‘Mijn moeder woont hier nu 
ruim een jaar. Atrium is prachtig 
gelegen in het centrum van Rot-
terdam. Het is kleinschalig en 
daardoor kent het personeel ie-

dere bewoner goed. 
Grote waardering voor 
de vele en goed ver-
zorgde activiteiten die 
hier wekelijks worden 
georganiseerd.’

‘Als dochter zeer te-
vreden over de zorg en 
benadering en informa-
tie naar zowel mij als 
naar mijn moeder.’

‘Een wat klein maar 
sfeervol zorgcentrum in uniek 
hartje Rotterdam. Medewerkers 
hebben aandacht voor de cliënten. 
Een gemêleerd gezelschap zoals 
dat past in een grote stad.’

Onderdeel van 
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