Welkom bij Sonneburgh
Zorg met warmte

Sonneburgh is een stichting met drie zorglocaties in Rotterdam Charlois, Pernis
en IJsselmonde. In onze woon-zorgcomplexen wonen zo’n 450 bewoners die
dagelijks zorg, welzijn en behandeling van onze medewerkers ontvangen.

Omdat niet iedere cliënt dezelfde zorgbehoefte heeft, hebben wij een aantal servicediensten
en zorgarrangementen samengesteld afhankelijk van de persoonlijke zorgbehoefte en/of
indicatiestelling:

Wonen met zorg
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig wonen in eigen appartement
Toegang tot zorg, welzijn en behandeling
Persoonlijke aandacht
Voor somatische zorg
Voor psychogeriatrische zorg
Op indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum
Indicatiestelling Zorg.

“Bij Sonneburgh voel ik
me écht gezien. Er wordt
naar je omgekeken.”

“Ik heb het hier
prima naar mijn
zin, de verpleging
zorgt goed voor
me en ik heb een
prachtig uitzicht!”

Wonen met intensieve zorg
•
•
•
•
•

Gespecialiseerde zorg en behandeling
Intensieve psychogeriatrische zorg
Intensieve somatische zorg
Complexe intensieve zorg
Op indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum
Indicatiestelling Zorg.

Tijdelijk (kortdurend) verblijf
•
•
•
•
•

Eerstelijns verblijf
Om te herstellen na een ziekenhuisbehandeling
24 uur per dag verpleegkundig toezicht vereist
Bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW)
Eerstelijnsverblijf laag complex
• Enige hulp nodig bij zelfzorg, mobiliteit en het zelfstandig verplaatsen
binnenshuis.
• Eerstelijnsverblijf hoog complex
• Door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en tijdelijk
intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig.

Bent u verwijzer?
Doorverwijzen, overleg, diagnostiek of een teleconsult aanvragen? Dat kan via het
digitaal ZorgDomein – de snelste weg naar passende zorg.
Bent u mantelzorger, belangenbehartiger of toekomstig cliënt?
Wij staan voor u klaar! U kunt bij onze medewerkers van het CliëntServiceBureau terecht
met al uw vragen, opmerkingen en verzoeken over wonen, zorg, welzijn en behandeling.
Zij kunnen u informeren, begeleiden en desgewenst doorverwijzen.
Contact opnemen? Onze medewerkers zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van
09.00 uur tot 15.30 uur voor algemene vragen over wonen, zorg en welzijn, vragen
betreffende indicaties, wachtlijsten en overige vragen.
Telefoon: 010-2918468. E-mail: csb@sonneburgh.nl
Meer informatie over Wlz en blijvend intensieve zorg, kunt u hier vinden.
Meer informatie met betrekking tot financiële vragen, kunt u hier vinden.
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Verpleeghuis
Groene Kruisweg
Rotterdam
Groene Kruisweg 381
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Verzorgingshuis
Ravenswaard
Rotterdam IJsselmonde
Ravenswaard 5
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Verzorgingshuis
Het Havenlicht
Rotterdam-Pernis
Velsenaerstraat 4
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Neemt u voor verdere informatie contact op met het CliëntServiceBureau:
010-2918468 of bezoek www.sonneburgh.nl.

