
Vakantie voor de zorgvrager & de mantelzorger ontlasten
Even tijd nemen voor jezelf, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. En dat is het ook. Toch 
zijn er veel mantelzorgers die dat niet zo vanzelfsprekend vinden, want als je voor een ander 
zorgt lijkt tijd voor jezelf niet zo eenvoudig te organiseren. Dit kan uiteindelijk leiden tot 
overbelasting met alle gevolgen van dien.

Ons team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers is er
om de taken van de mantelzorger voor een korte periode over te nemen. De zorg van thuis 
wordt zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Zorg en ondersteuning
Strandgoed ontvangt volwassen gasten met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm 
van dementie die in de thuissituatie worden verzorgd door hun mantelzorger.
In een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt er gekeken of de zorg- en welzijnsvraag 
van de potentiële gast passend is voor Strandgoed en worden er afspraken gemaakt over 
het verblijf en de benodigde zorg. De zorg en ondersteuning die de mantelzorger en 
mogelijke zorgprofessionals thuis bieden wordt door ons team van betrokken en geschoolde 
zorgmedewerkers en vrijwilligers tijdelijk overgenomen gedurende het verblijf.

Ontdek Strandgoed Logies en Respijt
Er zijn 10 stijlvol ingerichte gastenkamers die van alle gemakken zijn voorzien. Hier komt het 
gevoel van rust en ontspanning tot uiting. Een vakantiesfeer, maar wel huiselijk.

Samen op vakantie
Wilt u samen op vakantie? Dat kan! Er zijn tweepersoonskamers zodat u samen met uw 
naaste op vakantie kan in Strandgoed terwijl wij de mantelzorgtaken even overnemen.

Kamerfaciliteiten: 
• Hoog-/ laagbed met elektrisch verstelbare bodem
• Tafel met zitgelegenheid
• Persoonsalarmering (ketting) en vast oproepsysteem bij slaapvertrek en badkamer
• Gratis WIFI
• Ruime kamer met eigen badkamer
• Steunen in de badkamer**
• Douchestoel met armleuningen**
• Bewegingssensoren (bijvoorbeeld in te zetten bij onrust in de nacht)**

** = Op aanvraag

Welzijn 
Op de begane grond vindt u de receptie en het restaurant. U kunt hier, indien gewenst, 
heerlijk genieten van een kopje koffie met wat lekkers in de gezellige koffiecorner of in de 
heerlijke serre of tuin. Tevens kunt u gebruik maken van ‘De Heijdse Lijn’, deze elektrische 
buurtbus, bestuurd door vrijwilligers, rijdt op bepaalde dagen in de week naar het centrum 
van Monster. 

Activiteiten 
Strandgoed organiseert activiteiten welke zo veel mogelijk worden afgestemd op 
de wensen van de aanwezige gasten. Vrijwilligers kunnen daarnaast ook persoonlijke 
activiteiten met u ondernemen, zoals een wandeling op het strand of in het nabij gelegen 
duingebied. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd waarbij wordt uitgegaan van 
de wensen en de interesses van de gasten. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten 
die u erg leuk vindt. Samen kijken we of dit opgepakt kan worden en hoe dit het beste 
georganiseerd kan worden.

Kosten verblijf
De kosten van een all inclusive verblijf (incl. de benodigde zorg)
zijn geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In veel gevallen wordt het verblijf geheel 
vergoed. De coördinatoren helpen u graag verder.

WLZ logeren
Heeft u een WLZ indicatie en woont u nog thuis? Dan kan het verblijf vergoed worden op 
basis van ‘Logeren’. Let op: U betaalt de reguliere CAK eigen bijdrage die bij de verzilvering 
van de Wlz indicatie hoort. Zie voor meer informatie www.cak.nl.

WMO Kortdurend verblijf met zorg
Bent u woonachtig in de gemeente Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, 
Leidschendam-Voorburg of Pijnacker Nootdorp dan kunt u mogelijk op basis van een Wmo 
indicatie voor Kortdurend Verblijf in Strandgoed verblijven. Heeft u deze indicatie niet? De 
coördinatoren van Strandgoed kunnen samen met u kijken of aan de criteria voor respijt 
wordt voldaan waarna een verblijf met u wordt afgesproken. Schroom niet om contact met 
hen op te nemen. De benodigde verzorging en verpleging wordt vanuit een Zvw-indicatie 
gefinancierd, welke vanuit Strandgoed wordt aangevraagd. U hoeft hier zelf niets voor te 
doen. Let op: U betaalt de reguliere eigen bijdrage die bij de verzilvering van de WMO 
indicatie Kortdurend Verblijf hoort. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl.

PGB of Particulier
Heeft u een Persoons Gebonden Budget (PGB) of heeft u geen recht op (geldige) indicatie 
en wilt u op particuliere basis in het Strandgoed verblijven? Het tarief voor zowel PGB 
als particulier is €231,49 per dag. Let op: Wanneer u een PGB heeft betaalt u de reguliere 
CAK eigen bijdrage die bij de verzilvering van het PGB hoort. Zie voor meer informatie 
www.hetcak.nl.

Mantelzorgtarief
Het tarief voor verblijf voor een (niet zorgbehoevende) mantelzorger bedraagt 
€ 75,- per dag. U kunt gebruik maken van één gratis proefnacht. Heeft u als mantelzorg 
interesse? Neem dan contact op met de coördinatoren om de mogelijkheden te bespreken.

Huiskamer
In Strandgoed zijn twee gezamenlijke huiskamers met 
o.a. een moderne keuken, een eettafel en een gezellige 
zithoek met open haard en televisie. Hier kunt u 
samen met andere gasten genieten van een huiselijke 
sfeer met een spel of borrel voor de haard, een leuke 
activitewit of een heerlijk diner.



Voor actuele prijzen kunt u contact met ons opnemen. 

Nieuwsgierig geworden?
Op onze website vindt u uitgebreide en actuele informatie over een verblijf in 
Strandgoed Logies & Respijt U kunt ook mailen of bellen.

Website
www.strandgoedterheijde.nl

Telefoonnummer
015-515 5000/ 06-5391 0101
(bereikbaar tijdens kantooruren)

Email
strandgoed@pietervanforeest.nl

Adres
Arie Tukstraat 2, 2648 XM Ter Heijde

Strandgoed Logies & Respijt is een unieke samenwerking en combinatie van de 
expertise van de initiatiefnemers Pieter van Foreest, Careyn en Stichting Hint. 
Het initiatief is mogelijk gemaakt door samenwerking met de gemeentes Delft, 
Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam- Voorburg 
en zorgkantoor DSW.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Strandgoed
Logies & Respijt

Even logeren, in bijzonder goede handen. 
Een plek waar uw naaste het heerlijk heeft, 
net als thuis, omring door lieve zorgzame 
mensen. Zodat u als mantelzorger even 
de ruimte krijgt voor een adempauze. 

De mantelzorger op tijd ontzorgen, 
ook wel respijtzorg genoemd, 

daar zijn wij voor. 




