
Wijkgericht verpleeghuis 
in een groene omgeving 

in Hoogvliet



Siloam biedt professionele, 
liefdevolle en respectvolle zorg 

aan iedereen die dat nodig heeft. 
Onze zorg en diensten zijn afge-
stemd op uw wensen en behoef-

ten. Ook als die in de loop van de 
tijd veranderen. We houden reke-

ning met uw beperkingen, maar 
gaan in de eerste plaats uit van uw 
mogelijkheden. Wij laten ons inspi-

reren door de Bijbel, met respect 
voor ieders identiteit. Daarom is 

iedereen welkom in Siloam.

In Siloam vindt u een veilige, ver-
trouwde plek als u te maken krijgt met 
lichamelijke beperkingen of demen-
tie. We bieden een breed aanbod van 
verpleging, verzorging, behandeling 
en gezelligheid. Voor mensen die 

(tijdelijk) in Siloam wonen én voor 
wijkbewoners. Met een rijk vereni-
gingsleven, een sfeervol restaurant 
en veel activiteiten is Siloam een 
gezellig, open en levendig huis.



Wonen met verpleging
Siloam ligt midden in Hoogvliet in een 
markant gebouw met een prachtige tuin. 
Er zijn aparte verpleegafdelingen voor 
mensen met dementie en mensen met 
lichamelijke problemen. Met acht à negen 
andere bewoners deelt u een huiskamer. 
Op de huiskamer is airco aanwezig. De 
sfeer is huiselijk. Hier eten we met elkaar 
en drinken we samen koffie. U kunt er, 
als u dat wilt, samen met anderen tv kij-
ken, de krant doornemen of een spelletje 
doen. Daarnaast kunt u op uw wensen af-
gestemde activiteiten doen. Dat noemen 
we persoonsgerichte zorg.
 
In Siloam heeft u een eigen zit-slaapka-
mer. U kunt deze kamer 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 Siloam. 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 Siloam  
aangesloten op het digitale Familienet. 
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 le-
vensloop noteren en bijvoorbeeld aange-
ven 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 Siloam zijn di-
verse voorzieningen zoals een kapsalon 
en een pedicure. In restaurant het Ont-
moetingspunt kunt u overdag, al dan niet 
met begeleiding, terecht voor een kop 
koffie, een drankje, een broodje of een 
warme maaltijd. Hier wordt ook van alles 
georganiseerd, zowel voor eigen bewo-
ners als voor senioren uit de omgeving. 
Bijvoorbeeld voorstellingen, (muziek)op-
tredens, themamaaltijden en activiteiten 
rond de feestdagen. Ook de kerkdiensten 



en christelijke vieringen vinden 
hier plaats. Verder kunt u gebruik 
maken van de mooie tuin met di-
verse sfeervolle zitjes. In de directe 
omgeving vindt u winkelcentrum 
De Fuik en de groene gordel van 
Hoogvliet.
 
Gebruik maken van onze zorg
Om in Siloam 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 zorgadviesbureau@
leliezorggroep.nl.
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Siloam in het kort
• Verpleeghuiszorg voor mensen 

met een lichamelijke beperking 

 en/of dementie

• Behandeling van problemen in 

 verband met het ouder worden

• Revalidatiezorg

• Palliatieve zorg

• Tijdelijk verblijf

• Dagbesteding

• Zorg thuis

Meer informatie vindt u op 

leliezorggroep010.nl/siloam

Bezoek onze site voor 
meer foto’s van Siloam

Zorg 
voor elkaar
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SIM 086-1

Siloam 
Kruisnetlaan 410
3192 KE Hoogvliet

T (010) 263 03 33
E  siloam@leliezorggroep.nl
W leliezorggroep010.nl/siloam

Siloam ligt in de wijk Zalmplaat (Hoogvliet) 
en is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer. Parkeren rondom Siloam 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:

‘Heel goed begeleid met opname. 
Lief, vakkundig en zorgzaam per-

soneel. Naar bewoner 
en ook voor familie 
heel zorgzaam.’

‘Goede, liefdevolle 
verzorging van demen-
terende moeder.’

‘Mijn tante is niet de 
makkelijkste, daar 
is heel goed mee 
omgegaan. Ze werd 
zorgzaam en goed 
verzorgd.’

Onderdeel van 
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