
Wijkgericht verpleeghuis 
met compleet zorgaanbod

in Het Lage Land



De Burcht biedt professionele, 
liefdevolle zorg 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 veran-
deren. We houden rekening met 

uw beperkingen, maar gaan in de 
eerste plaats uit van uw mogelijk-

heden. Wij laten ons inspireren 
door de Bijbel, met respect voor 

ieders identiteit. Daarom is ieder-
een welkom in De Burcht.

In De Burcht vindt u een veilige, ver-
trouwde plek voor als u het niet meer 
(helemaal) zelf af kunt. We hebben 
een breed aanbod van verpleging, 
verzorging, behandeling en gezellig-

heid. Voor mensen die (tijdelijk) in 
De Burcht wonen én voor wijkbewo-
ners. De diverse voorzieningen en 
activiteiten maken van De Burcht 
een gezellig, open en levendig huis.



Kleinschalige verpleeghuiszorg
In De Burcht woont u in een woongroep 
met acht of negen bewoners met vaste 
medewerkers voor de professionele zorg 
en begeleiding. De sfeer is vriendelijk, 
open en huiselijk. In de gezamenlijke 
woonkamer/eetkeuken is altijd iets te 
doen. Hier eten we met elkaar en drinken 
we samen koffie. U kunt er, als u dat wilt, 
samen met anderen tv kijken, de krant 
doornemen of een spelletje doen. Ook 
kunt u helpen met bijvoorbeeld de afwas, 
tafel dekken, de was opvouwen of aard-
appels schillen.

Binnen het groepswonen is veel aandacht 
voor uw persoonlijke wensen en gewoon-
tes. Bijvoorbeeld als het gaat om het tijd-
stip van opstaan. U heeft uw eigen ap-
partement, met keuken en badkamer met 
toilet. U kunt dit appartement naar uw 
smaak inrichten. Dit is uw eigen plek waar 
u zich altijd kunt terugtrekken. 

Professionele en vertrouwde zorg 
Familie en vrienden zijn hartelijk welkom 
in De Burcht. In de gemeenschappelijke 
woonkamer kunnen ze zelf een kopje 
koffie pakken, een spelletje doen of een 
praatje maken. Zo brengen zij ‘het ver-
trouwde van thuis’ mee in de professione-
le 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 De 
Burcht aangesloten op het digitale Fami-
lienet. Op uw eigen beveiligde pagina 
delen we berichtjes en foto’s over het 
dagelijks leven in de woongroep. U en uw 
familie kunnen belangrijke momenten uit 
uw levensloop noteren en bijvoorbeeld 
aangeven wat uw hobby’s en favoriete 
muziek zijn. 

De zorg, ondersteuning en behandeling is 
in handen van een vast zorgteam van be-
trokken, professionele deskundigen. Bin-
nen dit team hebben u en uw familie één 
aanspreekpunt. Vanuit onze christelijke 
visie op zorg vinden wij het belangrijk om 
waar mogelijk en gewenst te ondersteu-
nen bij levens- en zingevingsvragen. Onze 
geestelijk verzorger kan deze begeleiding 
bieden.

Gezellige woonomgeving
Op de begane grond van De Burcht zijn 
diverse voorzieningen zoals een kapsalon, 
een pedicure en een oefenzaal voor fysio-
therapie. Belangrijk trefpunt is de Specia-
liteit. In deze lunchroom kunt u overdag, 
al dan niet met bezoek, terecht voor een 
kop koffie, een drankje, een luxe broodje, 
een salade of een kom soep. Hier wordt 



van alles georganiseerd, zowel voor 
eigen bewoners als voor senioren uit 
de omgeving. Bijvoorbeeld evene-
menten zoals (muziek)optredens en 
spelactiviteiten. Ook de weekslui-
tingen en christelijke vieringen 
vinden hier plaats.

Gebruik maken van onze zorg
Om in De Burcht te kunnen wonen, 
heeft u een indicatie voor verpleeg-
huiszorg nodig. Het zorgadviesbu-
reau van Lelie zorggroep kan u hier-
over informeren. De zorgadviseurs 
kunnen ook helpen met het aanvra-
gen van de indicatie. U bereikt de 
zorgadviseurs via telefoonnummer 
(010) 27 26 430. 
Of stuur een e-mail naar zorgadvies-
bureau@leliezorggroep.nl.



Zorg 
voor elkaar

De Burcht in het kort
• Verpleeghuiszorg voor mensen 

met een lichamelijke beperking 

 en/of dementie

• Specialistische zorg voor mensen 

met zowel lichamelijke als psychia-

trische klachten

• Behandeling van problemen in 

 verband met het ouder worden

• Revalidatiezorg

• Tijdelijk verblijf

• Dagbesteding en dagbehandeling

• Zorg thuis

Meer informatie vindt u op 

leliezorggroep010.nl/de-burcht

Bezoek onze site voor 
meer foto’s van De Burcht  

http://leliezorggroep010.nl/de-burcht
http://leliezorggroep010.nl/de-burcht
http://leliezorggroep010.nl/de-burcht


BUR 086-1

De Burcht 
Van Moorselplaats 1 
3067 SH Rotterdam

T (010) 207 35 35 
E  deburcht@leliezorggroep.nl
W  leliezorggroep010.nl/de-burcht

De Burcht ligt in Het Lage Land 
(Prins Alexander) en is uitstekend 
bereikbaar met openbaar vervoer. 
Parkeren rondom De Burcht is gratis.

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:

‘Veel zorg en aandacht door vak-
bekwaam personeel. Goede com-
municatie met ons en onderling.’

‘Liefdevol verpleeg-
huis. Veel aandacht 
voor cliënten en bewo-
ners.’

‘Ik ben onder de indruk 
van de vriendelijkheid 
van het personeel.’

Onderdeel van 

http://leliezorggroep010.nl/de-burcht

