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Van traditioneel verpleeghuis tot modern zorgcentrum
Careyn Weddesteyn feestelijk geopend
Maandag 12 mei wordt in Woerden Careyn Weddesteyn geopend of, zo men wil, heropend.
Matthijs Kloek, regiomanager bij Careyn verricht samen met een van de bewoners tijdens
een feestelijke bijeenkomst tussen 15.00 en 16.00 uur de officiële openingshandeling.
Het oude verpleeghuis aan de Utrechtsestraatweg heeft in de afgelopen jaren een
complete metamorfose ondergaan. Het oude complex is getransformeerd tot een modern
zorgcentrum, waarin wonen en welzijn centraal staan. Naast wonen is er een ruim aanbod
van dienstverlening voor jong en oud op het gebied van zorg, welzijn en dagactiviteiten.
Het zorgcentrum biedt onder andere revalidatiezorg voor mensen die herstellen van een
ziekenhuisopname, een eerstelijns behandelcentrum voor mensen die vanuit huis
behandeling nodig hebben, een huisartsenpraktijk en een service-apotheek. Ook het
kinderdagverblijf van de wijk, de kapsalon en een schoonheidsspecialiste hebben een plek
gevonden in het complex.
Het nieuwe zorgcentrum telt vijf verdiepingen. De drie bovenste etages zijn toegerust voor
somatische zorg met 42 privé zit- en slaapkamers en 12 tweekamerappartementen. De
kantoren en de thuiszorg zijn gehuisvest op de eerste verdieping. Verder biedt het
zorgcentrum dagbehandeling met onder andere een bijzonder dakterras.
Op de begane grond bevindt zich het volledig gerenoveerde restaurant en een
behandelcentrum voor fysiotherapie en ergotherapie en diverse welzijnsruimten.
Verder zijn er drie paviljoens met vier kleinschalige groepswoningen psychogeriatrie met
ieder zes slaapkamers, waarvan één tweepersoonsslaapkamer. De paviljoens liggen
verspreid in het groen. De gebouwen zijn ontworpen door EGM Architecten uit Dordrecht,
Bolton Bouw uit Zegveld nam de uitvoering voor zijn rekening.
Met het nieuwe zorgcentrum geeft Careyn gestalte aan de vernieuwing van de zorg, waarin
de zelfredzaamheid van de klant centraal staat.
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het
welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan onze
vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met
andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt 't beter.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Careyn
Wim Knol, 06 – 20 64 09 93

