Aandacht schenken door gewoon een
gezelschapsspelletje te spelen.
Of een borreluurtje met de andere bewoners,
of een uitstapje maken.
Zomaar een paar voorbeelden waar de mensen
van Dennenhorst op een betrokken wijze
een bijdrage leveren aan een kwalitatieve en
prettige leefomstandigheid.

De visie van

Dennenhorst
Voor ons betekent goede zorg, zorg die aansluit op de zorgvraag,
wensen, behoeften en beleving van de individuele bewoner.
Om de vraaggerichte en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening
te kunnen waarborgen heeft Dennenhorst gekwalificeerde
mensen uit de zorg in dienst.
De zorgvraag en het aanbod bespreken we graag met de familie.
Een open contact op basis van respect en vertrouwen is daarbij
ons uitgangspunt.
Ons doel is, op een kleinschalige manier veilig en kwalitatief
wonen te bieden met een garantie dat zorg en andere diensten
voorhanden zijn.

Dennenhorst

staat voor vriendelijk,
betrouwbaar en bekwaam

Wij zijn er voor de bewoner die wij zorg, verpleging, ondersteuning
en begeleiding geven zoals wenselijk is. Dit gebeurt in zorgvuldig
overleg met de bewoner en familie. We werken daarin ook nauw
samen met collega zorginstellingen en andere partijen als
huisartsen, fysiotherapeuten en andere disciplines.

Dennenhorst
hoogwaardige
ondersteuning

Dennenhorst biedt 24-uurs zorg en welzijn op maat. Dennenhorst
is een woon en verpleeghuis waar deskundig personeel aan 12
ouderen (dementie) zorg op maat verleent. Bewoners van ons huis
zouden voor zover mogelijk niet meer hoeven te verhuizen. Ook
aan de laatste levensfase en terminale zorg besteden wij zeer
veel zorg en aandacht.

Dennenhorst

	biedt warmte,
gezelligheid en sfeer

Bekijk onze bedrijfsfilm op:

www.dennenhorst.nl

Dennenhorst

In onze royale woonkamer kijkt men uit over een schitterende
zeer ruime tuin. Met zonnig weer kan er heerlijk buiten gezeten
worden en zelfs een wandelingetje worden gemaakt.

Stationsstraat 23
3905 JG Veenendaal
T 0318-820605
M 0622667964

In onze eetkamer verzorgen wij de gezamenlijke broodmaaltijden
en warme maaltijden, ook drinken we daar gezamenlijk koffie en
thee. Uiteraard is de villa geheel rolstoel toegankelijk.

www.dennenhorst.nl

De slaapkamers zijn verschillend van grootte en naar eigen smaak
in te richten met persoonlijke spullen.
Dennenhorst-West

Familie bezoek
Familie, vrienden en kennissen zijn bij ons dagelijks van harte welkom tussen 10.00 en 22.00 uur. Wij zijn uiteraard indien
mogelijk bereid de bewoners behulpzaam te zijn als zij zelf op
bezoek willen.

Meer weten?

Sloep 1

Op onze website www.dennenhorst.nl vindt u veel informatie en
foto’s over Dennenhorst. U kunt natuurlijk ook contact met ons
opnemen via telefoonnummer 0318 820605.
Wij horen graag van u!

M 0622667964

3904 SZ, Veenendaal
T 0318-722088
www.dennenhorst.nl

Dennenhorst is aangesloten bij de branchorganisatie voor
Particuliere Woon- en Zorgvoorzieningen NeVeP (www.nevep.nl).

Wonen en leven met ondersteuning

