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Stadzicht

‘In de prachtige tuin  
kun je heerlijk wandelen 

en buiten zitten.’

Zoveel mogelijk  
leven zoals  
u gewend bent



 

Wonen in Stadzicht 
Laurens Stadzicht heeft vijf woonetages met éénpersoonskamers. Op iedere etage zijn
verschillende gemeenschappelijke woonkamers. In de woonkamer kunt u gezellig samen met 
andere bewoners koffie of thee drinken en activiteiten doen die u thuis ook deed zoals televisie 
kijken of spelletjes doen.

Maaltijden worden zoveel mogelijk samen met de andere bewoners gegeten in de huiskamers. 
Er kan dagelijks gewandeld worden in de besloten tuin. U wordt naar eigen wens en mogelijk-
heid betrokken bij de dagelijkse activiteiten. Uw begeleiders bestaan uit een vast team van 
medewerkers. Zo heeft u altijd vertrouwde gezichten om u heen. U kunt 24 uur per dag  
een beroep op hen doen.

Familie en mantelzorgers
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en bekenden heel belangrijk. In de woongroep 
leeft u immers zoveel mogelijk zoals u dat thuis gewend bent. Uw familie is daarom altijd welkom. 

Laurens Stadzicht
Woonzorglocatie voor ouderen met dementie

Laurens Stadzicht is een gespecialiseerde woonzorglocatie voor ouderen met dementie.  

De locatie is gelegen in een parkachtige omgeving aan de rand van Overschie. De open afdelingen  

en de inrichting van Stadzicht zorgen voor een warme, gemoedelijke en huiselijke sfeer.

Stadzicht kent verschillende specialismen zoals observatie, intensieve zorg en comfortzorg.

Daarnaast is er een mogelijkheid voor tijdelijk verblijf of vakantieopname om de mantelzorgers  

te ontlasten. Onze medewerkers hechten veel belang aan persoonlijke aandacht, service en  

een prettige en open sfeer. Zij bieden u zorg en begeleiding op maat. Alle begeleiding sluit aan  

bij uw behoefte en voorkeuren. Uitgangspunt is aandacht voor een eigen invulling van het  

leven van de bewoners.



 

Crisis-observatieafdeling
Bovendien is er een crisis-observatieafdeling waar iemand snel kan worden opgenomen wanneer  
dat nodig is. Op deze etage werkt een team behandelaren samen met de zorg om klanten te observeren 
gedurende 0 - 3 maanden. Op basis daarvan stellen ze een adequate diagnose en bepalen ze de  
volgende stap voor de lange termijn.

Ontmoetingen en activiteiten
In Stadzicht kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Bijvoorbeeld aan sport- en  
spelmiddagen en activiteiten op het plein op de begane grond. Doordat de afdelingen open zijn, kunnen 
bewoners zelf naar beneden waardoor het plein als ‘kloppend hart’ van Stadzicht wordt ervaren.

Faciliteiten
In Stadzicht kunt u voor een moment van bezinning terecht in de stilteruimte ‘de Oase’. In café Zorgeloos 
is het gezellig toeven. Bij de kapsalon knippen ze tot in de puntjes. 

Tuin en terras
Stadzicht heeft een grote aangelegde tuin. Achterin bevindt zich een vijver met een vissteiger. Op de 
terrassen kunt u heerlijk genieten van rust en ruimte.

De omgeving
Stadzicht ligt in een parkachtige omgeving. Het Sint Franciscus Gasthuis is op loopafstand. Van daaruit 
rijden verschillende bussen en trams richting het centrum. Stadzicht is gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. 



 

••  De focus ligt op de behoeftes van  
het welzijn van het individu 

••  Veilige omgeving met veel ruimte  
om in de binnentuin te lopen

••  Gespecialiseerde zorg voor  
mensen met dementie

••  Gelegen in een parkachtige  
omgeving aan de rand van  
Overschie

••  Goede faciliteiten zoals een kapper  
en een bruin café.

Waarom  
Laurens Stadzicht?

Kennismaken 
Mocht u met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding 
bespreken wij graag de mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook de bewoners en medewerkers. 
U kunt voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met Stadzicht.



‘In de prachtige tuin  
kun je heerlijk wandelen 

en buiten zitten.’



Wat kunnen wij 
voor u betekenen?
Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg 
van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. 

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in ons werk. We vragen hoe 
u gewend bent te leven en wat u daarin het belang rijkste vindt. Daar sluiten wij 
met onze zorg zoveel mogelijk op aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
de mensen om u heen en andere zorgverleners zoals uw huisarts, specialist of 
behandelaar.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste 
levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige 
huurwoningen voor ouderen.

Wilt u meer informatie?

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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Laurens Stadzicht
010 443 04 43
Overschiese Kleiweg 555, 
3045 LJ  Rotterdam


