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Verpleeghuis Waerthove in
Sliedrecht

Waerthove neemt vanwege haar uiterlijk, haar omvang en haar bewoners een unieke plek in bij
Rivas. Alle appartementen staan als torentjes om een groot binnenplein. Met een grote
ontvangstruimte, een restaurant en vele verschillende ruimtes en voorzieningen is Waerthove
eigenlijk een dorpje in een dorp. Waerthove heeft 152 vaste en 30 tijdelijke bewoners en 20
dagelijkse bezoekers aan de zorgopvang. Samen met de medewerkers, de families en de
vrijwilligers maakt dit Waerthove tot een zeer dynamische en levendige plek. In Waerthove wonen
en verblijven maar liefst vijf verschillende soorten bewonersgroepen. En dat gaat allemaal prima
samen. Dat komt omdat het welzijn en welbevinden van u als bewoner bij ons een centrale plaats
inneemt. Waerthove is voor al haar bewoners een veilig, vertrouwd en aangenaam thuis. Een plek
waar je als bewoner waardig en op eigen wijze oud kunt worden. Voor minder doen we het niet.

Waerthove
Waerthove is een groot verpleeghuis in Sliedrecht en heeft 56 appartementen voor bewoners met
lichamelijke klachten. Daarvan zijn er drie voor bewoners die palliatieve zorg nodig hebben.
Waerthove heeft ook 56 plaatsen voor bewoners met dementie. Zij wonen verdeeld over zeven
woongroepen waarvan er een is gereserveerd voor crisisopvang en observatie. Verdeeld over vier
woongroepen is Waerthove tevens een thuis voor 32 bewoners met psychiatrische klachten
waarvan een woongroep is voor bewoners met lichamelijke klachten. Daarnaast biedt Waerthove
nog 30 tijdelijke revalidatie- en herstelplekken en is er een dagelijkse zorgopvang voor 20 ouderen
met dementie. Waerthove ligt in een mooie omgeving aan de rand van het centrum van Sliedrecht
en grenst aan een park. De rivier en de winkelstraat van Sliedrecht zijn op loopafstand.

Hoe ziet de woning er uit?
De bewoners met lichamelijke klachten wonen zelfstandig en met veel privacy in ruime
appartementen. Die bestaan uit een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer, een inpandig
balkon, een berging en eigen sanitair. Op de woongroepen hebben bewoners een
woon/slaapkamer met eigen sanitair en voldoende ruimte voor een zitje. Daarnaast heeft elke
woongroep een woonkamer met open keuken. In de woongroepen voor bewoners met dementie
wordt elke dag vers gekookt. De bewoners werken hier als ze kunnen en willen zo veel mogelijk
aan mee. Dit brengt veel bewoners rust en een thuisgevoel. Voor de zelfstandige bewoners en de
bewoners van de psychiatrische woongroepen worden de maaltijden centraal in ons restaurant
bereid. Als bewoner kiest u daarbij zelf of u de maaltijden samen gebruikt in onze mooie

Biesboschzaal of op uw eigen woongroep of appartement.

Wat is er allemaal te doen?
Waerthove biedt vele faciliteiten en activiteiten voor al haar bewoners. Zowel in groepsverband als
individueel. We hebben zelf artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapeuten en
andere behandelaren in huis. Daarnaast beschikt Waerthove onder meer over een stiltecentrum,
een restaurant, een grote zaal voor kerkdiensten en optredens en een welzijnsplein voor de
dagbesteding, een kappersbezoek of een aromatherapie. In de woongroepen voor mensen met
dementie worden zoveel mogelijk de sfeer en de activiteiten van een eigen huishouden
nagebootst. Veel activiteiten op de psychiatrische woongroepen zijn doelmatig en gericht op het
behoud van zelfredzaamheid.

U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie Waerthove.

Hoe ziet een dag er uit?
Voor de zelfstandige bewoners en de bewoners met psychiatrische klachten zijn er alleen vaste
momenten rondom de maaltijden en de koﬃe. Voor de rest bepalen zij in hoge mate zelf hoe hun
dag eruit ziet. Voor de bewoners met psychiatrische klachten zijn er daarnaast wel minimaal drie
vaste activiteiten in de week verplicht. De mensen met dementie bieden wij veel vaste en
herkenbare momenten en rituelen rondom de maaltijden, het rusten en de activiteiten. Daarbij
wordt altijd gekeken naar wat bewoners zelf willen en aankunnen.

Hoe is de zorg geregeld?
Voor al onze bewonersgroepen maken wij gebruik van kleine en vaste zorgteams. Dat betekent
dat u als bewoner altijd kunt rekenen op bekende en vertrouwde gezichten. Onze mensen weten

wie u bent, hoe u in elkaar zit, wat u graag wilt en wat u nodig heeft. De zorgteams leveren alle
zorg en welzijn in samenwerking met familie en vrijwilligers. De zorg die wij u bieden is maatwerk
en sluit zo optimaal mogelijk aan op uw behoeften, wensen en gewoonten.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Mensen met lichamelijke klachten komen in aanmerking voor de Waerthove met indicatie
Zorgzwaartepakket (ZZP) 6 of 8. Mensen met dementie met indicatie ZZP 5 of 7 en mensen met
psychiatrische klachten ZZP 7 of GGZ 4 of 5. Voor mensen met een palliatieve zorgvraag geldt ZZP
10. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars beoordelen wij of Waerthove u de juiste zorg
kan bieden.

Vrienden van Waerthove

Stichting Vrienden van Waerthove
RSIN nummer: 815899695
KvK nummer: 40323604
Adres: Kerkbuurt 200 3361 BM Sliedrecht
De stichting Vrienden van Waerthove ondersteunt verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht bij het
realiseren van bijzondere projecten waarvoor de ﬁnanciën van het huis niet toereikend zijn. Zo is
een ontvangstruimte ingericht waar bewoners hun verjaardag kunnen vieren, is er een
Stiltecentrum tot stand gekomen, staat er een vleugel op het podium die onder andere gebruikt
wordt bij muzikale activiteiten en hangt er een groot projectiescherm met beamer voor ﬁlm- en/of
televisie-uitzendingen. Met de steun van de Vrienden van Waerthove wordt het verschil gemaakt
in het leven van de bewoners.
Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locatie Waerthove in de gemeente
Sliedrecht.
Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. Verkrijgen van subsidies, donaties vaste bijdrage
en inzamelingen. Schenking, erfstellingen en legaten. Alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuurssamenstelling
Leo Hartkoren - Voorzitter
Nico Papaïoannou - Secretaris
Gerard de Haan - Penningmeester/fundraising/pr
Ria van ’t Verlaat - Lid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt
worden gedeclareerd.
Vriend worden?
U kunt de stichting Vrienden van Waerthove ondersteunen met een jaarlijkse donatie of een
eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 15,- per jaar. Bedrijven kunnen ZakenVriend worden
met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL 85 RABO
0342 788 183.
Meer informatie
Voor meer informatie over de stichting Vrienden van Waerthove en aanmelden neemt u contact op
via vriendenvanwaerthove@gmail.com.
Het ﬁnancieel overzicht van de stichting Vrienden van Waerthove vindt u hier: jaarverslag 2020.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van Waerthove zijn van onschatbare waarde. Hun werk is divers. Vrijwilligers
helpen bijvoorbeeld mee met allerlei activiteiten voor bewoners. Zowel individueel als in
groepsverband. De persoonlijke aandacht doet de bewoners goed. Ook zijn er vrijwilligers die het
ontbijt verzorgen of 's avonds op de woongroepen helpen met koken en eten. Tenslotte is er een
groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat de tuin er het hele jaar goed verzorgd bij ligt.
Bekijk hier de vacatures.
Voor meer informatie en om u aan te melden als vrijwilliger neemt u contact op met
vrijwilligerscoördinator Saskia van Beek via saskia.van.beek@rivas.nl

