
Alles in huis voor 
een goede dag

0900 22 44 777 • www.leliezorggroep.nl

Met één druk op de knop 
weet u zeker dat er hulp 
onderweg is. De hulp heeft 
toegang via het veilige 
zorgslot bij uw voordeur. 
Zo voelt u zich een stuk 
veiliger in uw eigen, 
vertrouwde omgeving.

Hulpverlening 
Soms zijn er zaken waar u zelf niet uitkomt. 
Dan is het fijn als iemand naar u luistert en met 
u meedenkt. In Rotterdam biedt Lelie zorg-
groep maatschappelijk werk en geestelijke 
gezondheidszorg. Op afspraak kunt u terecht 
bij ons hulpverleners voor individuele gesprek-
ken en groepstrainingen.

Samen voor een 
goede dag thuis

• Hulp bij uw huishouding

• Verpleging en verzorging

• Begeleiding thuis bij geheugenproblemen of dementie

• Hulpverlening thuis voor volwassenen, jongeren, kinderen 

 en gezinnen

• Veilige toegang tot uw woning en/of alarmeringsopvolging

• Behandeling en begeleiding door onze fysiotherapeut, logopedist,    

 ergotherapeut, psycholoog, diëtist of geestelijk verzorger*

• Ontmoeting, gezelligheid en lekker eten in onze huizen*

• Dagbesteding en dagbehandeling*

• Begeleiding, dagbehandeling en advies bij Korsakov

• Revalideren of herstellen in onze huizen*

• Zorgwinkels voor advies en hulpmiddelen

• Boodschappen en maaltijden thuis bezorgd*

• Mantelzorgondersteuning
Als een spil in de wijk ken-
nen onze wijkverpleeg-
kundigen de mensen en 
organisaties bij u in de 
buurt. Bij hen gaan zorg 
verlenen en zorg regelen 
hand in hand. Zo hebt u 
één aanspreekpunt. 

Onze medewerkers zijn direct inzetbaar 
en kunnen in elke fase van uw leven zorg, 
hulp, behandeling en begeleiding bieden. 
Bijvoorbeeld langdurige zorg aan huis. 
Een pluspunt is dat wij met een vast team 
werken. We streven ernaar dat u zoveel 
mogelijk dezelfde gezichten ziet. 

* Wij informeren u graag over de mogelijkheden bij u in de buurt.

Lelie zorggroep in Rotterdam
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Intensieve ambulante hulpverlening
In uw leven kunnen situaties ontstaan waardoor u 
het zelf even niet meer weet. Onze begeleiding 
thuis varieert van een ‘steuntje in de rug’ tot een 
intensief hulpverleningstraject. Voorbeelden zijn 
leren omgaan met beperkingen, psychische of 
psychiatrische klachten, uitbreiden van uw so-
ciale netwerk, zelfstandig wonen, het op orde 
brengen van uw financiën, opvoedondersteuning 
(bijv. Geweldloos Verzet) of gezinsbegeleiding.

Elke dag een goede dag 
Wij bieden u de mogelijkheid om een dagprogramma 
te volgen dat aansluit bij wat u leuk vindt en nodig heeft. 
Bij ons kunt u terecht voor dagbesteding en dagbehan-
deling, bijvoorbeeld omdat u behoefte heeft aan ont-

moeting, even niet 
zo lekker in uw vel 
zit of vanwege een 
beperking, geheu-
genproblemen of 
om uw mantelzorger 
te ontlasten. Ook 
ondersteuning thuis 
is mogelijk.

Lekker en sociaal lunchen
Bij onze lunchroom de Speciali-
teit werken mensen die tijdens 
hun werk een steuntje in de 
rug nodig hebben. Komt u ook 
gezellig een broodje eten of een 
kop koffie drinken? De Speciali-
teit is gevestigd in onze locatie 
De Burcht (Van Moorselplaats 1, 
Het Lage Land). Ook catering is 
mogelijk. Zie despecialiteit.nl. 

Een schoon huis
Stoffen, stofzuigen, 
dweilen, kleding 
wassen, strijken of 
hulp bij maaltijden: 
wij ondersteunen u 
bij het runnen van 
uw huishouden.

0900 22 44 777 • leliezorggroep010.nl

Heeft u zorg, hulp, 
behandeling of bege-
leiding nodig? Samen 
bespreken we wat we 

voor u kunnen betekenen. 

Wilt u meer informatie 
of hulp bij het aanvragen 
van een indicatie? 
Neem contact met ons 
op via 0900 22 44 777 
(lokaal tarief) of 
info@leliezorggroep.nl.

Lelie zorggroep in Rotterdam
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