
 
 
 

Verblijfsmogelijkheden in Rotterdam en omstreken 
wanneer u ongeneeslijk ziek bent  
 
Deze folder is voor mensen die ziek zijn en weten dat zij niet meer beter kunnen worden. Palliatieve 

zorg is de zorg voor mensen in deze fase van hun leven; genezen is medisch gezien niet meer moge-

lijk. De zorg of behandeling richt zich op de kwaliteit van hun leven. Veel mensen vinden het prettig om 

thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen. Toch kan er een tijd komen dat u hulp 

van buiten nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden. Of 

wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwil-

ligers. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is.  

 

Denk tijdig na over waar u de laatste maanden het liefst zou willen verblijven. Het is goed om u daarbij 

te realiseren dat wat u wilt, niet altijd haalbaar is.  

 

U kunt op de volgende plaatsen verblijven: 

• Thuis met ondersteuning van thuiszorg en/of vrijwilligers. 

• In een woonzorgcentrum, verpleeghuis of palliatief centrum. 

• In een hospice of bijna-thuis-huis. 

• Het kan zijn dat de zorg thuis even te zwaar is of dat u een behandeling nodig hebt die thuis niet 

mogelijk is. In dat geval kunt u tijdelijk worden opgenomen. 

 

Hierna ziet u welke specifieke verblijfsmogelijkheden er zijn in Rotterdam en omstreken, voor het geval 

u niet meer thuis kunt of wilt verblijven. Het overige zorgaanbod vindt u op onze site www.netwerkpallia-

tievezorg.nl/rotterdam of in de folder ‘Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder’.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-VVcXWukQ7PdWW7WuiAvdKQIeb4&hl=nl&usp=sharing


 
 
 Hospice De Vier Vogels (A) 

www.hospicerotterdam.nl  

010 - 244 95 52 

Mathenesserlaan 424B,  

3023 HE Rotterdam 

 

Hospice IJsselthuis (B) 

www.ijsselthuis.nl   

0180 - 391 306 

Batavierlaan 8,  

2912 SG Nieuwerkerk a/d IJssel 

Hospice Lansingerland (C) 

www.hospicelansingerland.nl  

010 - 524 10 90 

Burgemeester van Oostenweg 10-12,  

2661 HN Bergschenhoek 

 

Cadenza Zuid (D) 

www.laurens.nl/laurens-cadenza-zuid   

010 - 753 58 00 

Oosterhagen 239,  

3078 CL Rotterdam  

Hospice De Regenboog (E) 

www.leliezorggroep010.nl/de-regenboog 

010 - 272 64 44 

Oudedijk 11,  

3062 AB Rotterdam 

 

Cadenza Centrum (F) 

www.laurens.nl/laurens-cadenza-centrum-1  

010 - 332 30 00 

Nieuwe Binnenweg 33,  

3014 GC Rotterdam 

Verpleeghuis De Elf Ranken (G) 

www.laurens.nl/laurens-de-elf-ranken  

010 - 332 30 00 

Middeldijkerplein 28,  

2993 DL Barendrecht  

 

Verpleeghuis Rijckehove (H) 

www.zellingen.nl 

010 - 284 33 00 

Tsjaikovskistraat 1,  

2901 HM Capelle a/d IJssel 

Verpleeghuis Siloam (I) 

www.leliezorggroep010.nl/siloam  

010 - 263 03 33 

Kruisnetlaan 410,  

3192 KE Rotterdam  

 

Verpleeghuis Tiendhove (J) 

www.leliezorggroep010.nl/tiendhove  

0180 - 44 21 00 

Patrijzenstraat 57,  

2922 GN Krimpen a/d IJssel 

 

Hospice De Reiziger (K) 

www.hospicedereiziger.com  

0180 - 22 20 54 

Voordijk 332,  

2993 BA Barendrecht 

 

Hospice IJsselOever (L) 

www.hospiceijsseloever.nl   

06 - 2098 5151 

Steenloperstraat 159/161,  

2903 AP Capelle aan den IJssel 

 

Hospice De Liefde (M) 

www.hospicedeliefde.nl  

010 - 303 12 22 

Kapelburg 298, 

3085 HV  Rotterdam 

 

De State Hillegersberg (O) 

www.welthuis.nl 

088 – 929 30 00 

Van Beethovenlaan 60 

3055 JD  Rotterdam 

Hospice IJsselpolder (N) 

www.hospiceijsselpolder.nl  

010 - 318 28 20 

Thomas Mannplaats 299 

3069 NJ  Rotterdam 

 

Xenia Hospice voor jonge mensen 

(niet gemarkeerd op kaartje) 

www.xeniahospice.nl   

071 - 513 54 54 

Kloosterpoort 4,  

2312 EM  Leiden 
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