Wonen zoals thuis,
waar zorg altijd dichtbij is
Midden in het hart van Oostvoorne is sinds 2011 de luxe
villa Jacobahof gevestigd. Deze particuliere residentie biedt
optimaal wooncomfort en ouderenzorg aan senioren met
een specifieke zorgvraag voor de laatste fase in hun leven.

O

pvallend is het warme welkom en
de huiselijke sfeer. De inrichting
van de gehele villa is zorgvuldig
samengesteld zodat senioren
zich hier thuis voelen en met plezier kunnen
wonen. Het thuisgevoel ervaren geïnteresseerde
bezoekers, net als de interviewster van Lourens
Magazine, vaak al bij een eerste bezoek.

Optimale zorg
“Ieder mens heeft volgens ons recht op goede
verzorging en zorg die bijna onzichtbaar is in
een omgeving die veilig voelt als thuis”, vertelt
locatiemanager, Mirjam Voogd tijdens haar
rondleiding in de Jacobahof Zorgvilla. “Je kunt
het nooit helemaal nabootsen maar we proberen
er naar toe te werken. Bewoners en/of familie
die een appartement of studio huren kunnen het
helemaal naar eigen smaak inrichten. De ruime
woningen hebben een lichte woonkamer, een
eigen kitchenette, slaapkamer en een badkamer.
“Uiteraard zijn alle voorzieningen die nodig zijn om
optimale zorg te kunnen bieden aanwezig. Deze
seniorenwoningen zijn ook uitermate geschikt voor
minder valide mensen.” In de gemeenschappelijke

woonkamer worden vele activiteiten georganiseerd
en het team van Jacobahof Zorgvilla motiveert
ook de bewoners om hier aan deel te nemen. In
de keuken wordt er iedere dag gekookt met verse
ingrediënten door een vaste kokkin. Zij speelt in op
de wensen van de bewoners. We hadden onlangs
bijvoorbeeld een verrassende mosselavond op
aanvraag van de bewoners. Wij hechten met het
team enorm veel waarde aan persoonlijke aandacht
en streven naar de allerbeste zorg voor alle
bewoners, ook op het gebied van voeding. Hierdoor
ontstaat er continu een gevarieerd aanbod voor het
dagelijkse ontbijt, lunch en diner. De tafel wordt
altijd royaal gedekt en samen eten met de meeste
bewoners en het team is een prettig moment voor
velen. Als een bewoner er toch voor kiest om in het
appartement te blijven is dat ook mogelijk.

Maatwerk
“In de zomermaanden wordt er veelvuldig gebruikt
gemaakt van de verschillende terrassen met een
prachtig uitzicht op de dorpskern. Er is altijd
wat te zien. Daarbij organiseren we dagelijkse
activiteiten, dit kan een wandeling zijn of een
spelletje tot gezamenlijke uitstapjes naar een

strandtent, de visafslag of samen genieten van een
boottochtje. Bijzonder is dat onze medewerkers
erg betrokken zijn met de bewoners en dat er echt
maatwerk wordt geleverd, overal en altijd. Het hele
team spant zich maximaal in om de allerbeste zorg
te leveren voor elke bewoner.”
Op dit moment wordt er tevens gewerkt aan een
nieuwe Zorgvilla in Berkel en Rodenrijs met de
naam Berckendael. Kortom het is mogelijk om te
wonen zoals thuis, met zorg heel dichtbij.
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