Sinds 1978

Sinds 1978

Optimaal welbevinden

Zorgvilla Oud Clingendael is ontwikkeld door één van de eerste aanbieders van particuliere
woonzorg in Nederland. Sinds 1978 bieden wij een thuis aan mensen die complexe zorg
nodig hebben, zoals bij de zorg rondom dementie.
Een bewoner is voor ons vooral iemand die aandacht en respect verdient. Een uniek persoon
met een eigen verleden en een eigen toekomst. Een belangrijke voorwaarde voor optimaal
welbevinden zien wij in een persoonlijke benadering.
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Sfeervol wonen

Zorgvilla Oud Clingendael ligt in Wassenaar-Zuid. U kunt hier genieten van de rust en de
natuur maar ook van alles wat de Randstad te bieden heeft.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van allerlei diensten, zoals het gemak van een
fysiotherapeut, pedicure en kapper aan huis. Om de overgang vanuit uw thuissituatie zo
natuurlijk en aangenaam mogelijk te maken gaan we graag met u in overleg om te kijken wat
daarvoor nodig is.
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Persoonlijke zorg

Oud Clingendael biedt professionele en persoonlijke zorg zodra u een somatisch en/of
psychogeriatrisch gezondheidsprobleem heeft.
Onze zorg en ondersteuning worden multidisciplinair en allesomvattend vormgegeven. Wij
zijn gespecialiseerd in complexe zorg, zoals de zorg rondom dementie.
Uw gezondheid wordt continu gemonitord door verpleegkundigen. Zij zorgen voor
samenhang tussen de verschillende disciplines en (para)medici en waken ervoor dat onze
zorg- en dienstverlening altijd is afgestemd op uw persoonlijke wensen.
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Gevarieerde dagbesteding

Onze medewerkers ondersteunen u graag in uw persoonlijke dagelijkse bezigheden.
Bovendien bent u altijd welkom in een van de gemeenschappelijke zitkamers waar
mogelijkheden zijn voor gevarieerde en passende dagbesteding, zoals creatieve
bezigheden, natuurbeleving of beweging.
Regelmatig zijn er optredens zoals het wekelijkse pianoconcert, het maandelijkse optreden
van onze Franse chansonnier of optredens van andere muzikale duo’s en ensembles.
Verschillende musea, dans- en theatergezelschappen maken onderdeel uit van ons Cultureel
Programma. Nodig uw dierbaren uit voor Onvergetelijk Mauritshuis. Of woon een
voorstelling van Theatergroep SPOT op het terras van Oud Clingendael.
Wij vinden het belangrijk dat u desgewenst overal bij aanwezig kunt zijn. Daarom zijn alle
activiteiten en uitjes bij de verblijfskosten inbegrepen.

Sinds 1978

Woon- en zorgkosten

Verblijf

De kosten voor wonen en service variëren vanaf €3.500 per maand en zijn afhankelijk van de
omvang en ligging van het eigen appartement. Hierbij zijn standaard inbegrepen:
v
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Huur appartement
Verwarming, licht en water
Onderhoud
Gebruik gemeenschappelijke faciliteiten
Vers bereidde maaltijden en dranken
Wasgoedbehandeling
Activiteiten
Kapper en Pedicure
Aansluiting telefoon, televisie, domotica en wifi
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Zorg

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden de
kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de
Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een Persoonsgeboden Budget (PGB). U betaalt
alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (EB) voor zorg zonder verblijf.
De eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw verzamelinkomen (VI) van 2 jaar terug
(inkomensafhankelijk maximum) óf door uw indicatie (zorgafhankelijk maximum). Bij de
berekening van uw eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het laagste bedrag.
In 2019 bedraagt de eigen bijdrage maximaal €721 per maand.
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Familiebedrijf in de zorg

Oud Clingendael is voortgekomen uit Kruseman Aretz Zorgvilla’s, een familiebedrijf sinds
1978. Philip Kruseman Aretz is letterlijk opgegroeid in de onderneming waarvan hij nu
directeur is.
“Mijn familie is met hart en ziel verbonden met het bedrijf dat al 40 jaar deel uitmaakt van ons
leven.”
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Groene villa

Met zonnepanelen, duurzame installaties en duurzaam geproduceerd hout is de zorgvilla
een ‘groene’ villa geworden.
Zorgvilla Oud Clingendael heeft als eerste zorgorganisatie in Nederland van de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een groenverklaring in ontvangst mogen nemen.
Hiermee verklaart de Staatssecretaris dat Oud Clingendael in het belang is van de natuur en
het milieu.
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Referenties

Pepi Rozendaal | Member supervisory board at Artis
“Philip heads Oud Clingendael with great personal interest in the guests (patients) that are
cared for in a private villa that his organisation offers to old(er) people. I have known Philip for
the past 10 years in which my mother has received excellent care. His organisation offers a
solution for those who are unable to look after themselves, (due to dementia, Alzheimer, or
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other physical or mental disabilities). The relatively small communities in which the guests are
living is to my conviction the best solution I could find for my mother, in her specific case
certainly preferable to individual (private) care at home. The staff at the villa is kind and caring,
the atmosphere luxurious, warm and homely. Philip is especially alert on the quality of life of
the guests and respect for each individual. The staff acts accordingly. He is approachable
when problems arise or possible improvements are suggested and takes appropriate action. I
have no hesitation to recommend Zorgvilla Oud Clingendael. Philip certainly has found a
niche in the ever increasing need for care of old people. I am very grateful for what his
organisation has done for my mother in the past 10 years.”

Jaap Quarles van Ufford | Retired Executive in Plastics Industry
“Ondanks het feit dat het familielid voor wie ik de contactpersoon was, in 2017 is overleden,
wil ik graag nog mijn eigen ervaringen met Kruseman Aretz Zorgvilla’s delen. De directie
heeft “het vak” met de paplepel binnen gekregen en is daarom ook uitermate kundig, staat
klaar met adviezen en is open voor suggesties die een nuttige bijdrage leveren aan het
welzijn van cliënten. Het personeel is kundig in de verpleging en zeer vriendelijk en geduldig
in de dagelijkse omgang. Bezoekende familieleden worden zeer voorkomend verwelkomd
met een kop koffie of thee of een ander drankje. Mijn familielid, dat in de voorgaande, helaas
aflatende, verpleegomgeving volledig in zichzelf was gekeerd en in een isolement was
geraakt, fleurde bij Kruseman Aretz helemaal op en genoot op haar manier zo nog van de
laatste 15 maanden van haar leven. Geheel tegen onze verwachting maar conform de
garantie van de directie, nam zij na enkele weken gewenning, deel aan een breed scala aan
activiteiten dat wordt georganiseerd (intern b.v. diverse spel activiteiten, bloemschikken,
koken, muziek, interessante lezingen en extern dingen als rondvaarten, Keukenhof,
museumbezoek). Geen van deze activiteiten wordt echter opgedrongen en er is ook altijd
ruim tijd voor rust om te genieten in de prachtige huiskamers die op iedere verdieping zijn
ingericht of in de zomer op de zonovergoten terrassen. De accommodatie is “een plaatje” en
als ik zeker wist dat ik op mijn oude dag een vergelijkbare zorg nodig zou hebben, zou ik nu
al voor Kruseman Aretz Zorgvilla’s tekenen! Een aanrader dus!“
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Vanessa van Houtum | Owner of The Green Healing Space-Psychologist
“Mijn vader heeft een hele fijne tijd gehad in zorgvilla Oud Clingendael, waar hij tot zijn dood
verbleef. Het huis heeft een hele warme open sfeer. Bewoners voelen zich vrij en krijgen veel
aandacht. Er zijn uitjes, activiteiten en concerten. Voor ieder wat wils. En naast het feit dat het
een erg mooi luxe gebouw is, smaakvol ingericht met een warme sfeer, wordt hier ook de
allerbeste verzorging gegeven die mogelijk is. In huis hebben zij de beste verzorgers en
verpleging die je kan wensen. Altijd vriendelijk, bekwaam en geduldig met veel respect.
Bewoners worden met zeer veel geduld en respect als gelijke behandeld (dat is bij andere
zorg instanties nogal eens anders!). Het is merkbaar dat het al meer dan 35 jaar een
familiebedrijf is. Er is zeer veel know how in huis. Overall een goede ervaren organisatie.
Indien u zoekt naar de beste meest plezierige woonomgeving voor uw (groot)ouders/
partner of familie lid, dan kan ik u dit huis van harte aanbevelen.”

Paul Verspoor | Retired Consultant and Lobyist
“Wij zochten een plaats waar onze ouders goed verzorgd konden wonen. Onze moeder
werd wel erg vergeetachtig en onze vader was bijna blind, slecht ter been en kon niet meer
voor zijn echtgenote zorgen. Vanaf het moment dat wij kennismaakten met ‘Oud
Clingendael’ wisten we dat dit de plaats was waar onze ouders waardig van het laatste deel
van hun leven konden genieten. Oud Clingendael is een prachtige woonomgeving. Er was
steeds sprake van liefdevolle en zeer persoonlijke zorg, die zich naadloos aan de
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veranderende behoeften aanpaste toen de gezondheidstoestand van onze ouders
verslechterde. De zorg was steeds respectvol en aangepast aan hun persoonlijke wensen. Er
werden dagelijks stimulerende en zeer geapprecieerde activiteiten georganiseerd door
betrokken medewerkers. De gezondheidstoestand van onze ouders werd scherp bewaakt, en
waar nodig werd adequaat actie ondernomen. Over het leven en gezondheid van onze
ouders werd aan ons, de kinderen, regelmatig en duidelijk gerapporteerd. Er was sprake van
goede constante monitoring door en diepe betrokkenheid bij de directie die, net als de
verpleging, steeds zeer toegankelijk was. Als er af en toe iets niet helemaal naar wens verliep,
werd daarop direct actie ondernomen. We hopen dat als wij zover zijn, wij ook op zo’n goede
woonplek terecht kunnen.”

Roon van Rhee || Director at Polargentina
“Bij de zorg voor dementerenden gaat het in eerste instantie om de zorg voor de
dementerende zelf, vaak een dierbaar familielid, een vader, een moeder, een broer, een zus
of anderszins een dierbare. Dat deze zorg centraal staat zou een vooronderstelling zijn maar
de waarheid, als helaas maar al te vaak op te merken in het nieuws, is vaak anders. Het is te
merken dat Oud Clingendael haar oorsprong kent in het verlenen van zorg en niet in het
gegeven van een mogelijke lucratieve business. Dit maakt de zorgvilla, samen met de
bijzondere omgeving waarin en werknemers waarmee deze zorg wordt verleend, tot iets
bijzonders. Bij de zorg voor mijn moeder resulteert dit in de uitspraak die ik vaak bij mensen
in mijn omgeving neerleg. De specialistische zorg is van een dusdanig karakter en de
omgeving waarin deze wordt verleend zo bijzonder dat de directe omgeving van de
hulpbehoevende de bezorgdheid over de zorg kan laten varen. En dat is van enorme
waarde!”
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Kati Tavy | Consultant at Yess International Consultants
“Onze ervaringen zijn gerelateerd aan de opvang van mijn moeder die ruim tien jaar aan
dementie heeft geleden. Wij hebben haar verhuisd uit een ander particulier tehuis en waren
onder de indruk van de kwaliteit van de woonomgeving maar zeker ook van de zorg. Mijn
moeder is vier jaar lang liefdevol verpleegd en kreeg alle aandacht die zij nodig had.
Mantelzorgers weten hoe complex de regelgeving is en onderhevig aan verandering! Hierin
kregen wij als familie zeer welkome adviezen en begeleiding. Ik raad eenieder in mijn
omgeving die op zoek is naar zorg op maat voor ouderen, Oud Clingendael aan.”

Simon van der Graaff | Headhunter
“Na een lange zoektocht om voor onze vader een nieuw thuis te vinden zijn wij in contact
gekomen met Philip Kruseman Aretz, Eigenaar van zorgvilla Oud Clingendael. Een
fantastische ervaring. Een kleinschalig huis voor dementerende ouderen. Zeer veel aandacht
en respect voor het individu met de beste zorg, zowel fysiek als mentaal. Geen tehuis maar
een thuis. Een sublieme plek om echt oud te worden. Als directeur-eigenaar weet Philip dit
samen met zijn moeder en geweldige staf te realiseren. Voor mij het voorbeeld hoe
ouderenzorg ook kan.”
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Jeroen van der Toorn | Entrepeneur, initiator of Zaamen
“Mijn moeder heeft de laatste fase van haar leven in de zorgvilla gewoond vanwege
gezondheidsproblemen waardoor zij steeds kwetsbaarder werd. Al die tijd is zij liefdevol
verzorgd in een omgeving waar ze zich écht thuis voelde. Iedereen die op zoek is naar een
beschermde woonomgeving waarbinnen professionele verzorging en verpleging op maat
worden verleend en bovendien alle ruimte is voor persoonlijke aandacht en gevarieerde
dagbesteding zou ik Oud Clingendael dan ook van harte willen aanbevelen.”

Jan ter Mors | Programmamanager bij de Nationale Politie
“I think Oud Clingendael in Wassenaar is a great place to stay for elderly people, especially
when they suffer dementia. My father stays there since august 2010. Philip appears to be a
very nice and devoted owner. His personnel takes good care of the residents in the house,
visitors and family included.”
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Ronald Hijmans | Tourguide & Traveldesigner
“Philip Kruseman runt zijn organisatie op een professionele wijze, een concept van
particuliere ouderen verzorging, met aandacht voor psychogeriatrische problemen, in een
eigen huiskamer omgeving met veel aandacht voor de bewoners. Onze moeder heeft meer
dan 5 jaar in de zorgvilla gewoond.”
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Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u altijd heel tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening.
En dat daarbij wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen voor verantwoorde zorg. Kwaliteit en
verbetering zijn dan ook belangrijke onderwerpen binnen onze organisatie.
Zorgvilla Oud Clingendael is gecertificeerd aan de hand van het ISO-schema 9001:2015.

Missie

Optimaal welbevinden voor ouderen met gezondheidsproblemen in een sfeervolle
woonomgeving waar in alle rust persoonlijke zorg- en dienstverlening wordt geboden.

Kernwaarde
Harmonie
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Medezeggenschap

U bent cliënt of u behartigt de belangen van een cliënt van onze organisatie. Wij vinden het
belangrijk dat onze zorg- en dienstverlening aansluit bij uw wensen. Binnen de zorgafspraken
houden we daar dan ook rekening mee. Wij doen dat door gebruik te maken van een
Elektronisch Cliënten Dossier dat gebaseerd is op het model zorgleefplan.
Minimaal elk half jaar evalueren we of de afgesproken zorg nog voldoet aan uw wensen en
verwachtingen. Dat doen we door uw zorgleefplan en -kaart uitgebreid te bespreken en waar
nodig aan te passen. Wij nodigen u daarvoor uit maar u kunt uiteraard ook zelf tussentijds
een evaluatiegesprek aanvragen. Het is van belang dat wanneer u ergens ontevreden over
bent u dit kenbaar maakt bij de directie. Hiermee voorkomen wij dat uw wensen klachten
worden. Zie ook onze Klachtenprocedure.
Onze verpleegkundigen inventariseren structureel uw gezondheidsrisico’s en bespreken
deze minimaal 1 keer per jaar met uw huisarts in het Multidisciplinair Overleg (MDO).
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Voor het MDO worden zo nodig ook de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en
overige externe disciplines uitgenodigd. Nieuwe gezondheidsrisico’s zijn altijd aanleiding
voor een tussentijdse zorgleefplanbespreking.

Cliëntenraad

Zorgvilla Oud Clingendael heeft een Cliëntenraad. De wijze waarop dit moet worden
georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De
leden van de Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Zorgvilla Oud Clingendael
over het beleid. Met als doel onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
De Cliëntenraad staat open voor informatie over andere cliënten, doet onderzoek en
informeert cliënten over actuele ontwikkelingen middels het jaarverslag.

Leden

Mevrouw A. Quarles van Ufford-de Roock (Voorzitter)
Mevrouw W. Stoop (Secretaris)
De heer G. Werner

Sinds 1978

Afspraken rondom het levenseinde

In zorgvilla Oud Clingendael wordt palliatieve zorg geboden. Palliatieve zorg is de totale zorg
voor de zorgvrager die niet meer te genezen is. De zorg rond het levenseinde noemen we
palliatieve zorg in de laatste levensfase.
Deze zorg is erop gericht om pijn en ongemak zoveel mogelijk te bestrijden en waar
wenselijk ondersteuning te bieden. Zodra uw situatie erom vraagt gaan wij met u en uw
familie in gesprek over uw zorg gerelateerde wensen rondom het levenseinde. Indien uw
familie bij u wilt blijven in deze fase is dit (dag en nacht) mogelijk.
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Visie op behandeling

De zorg- en dienstverlening in Oud Clingendael wordt niet geboden vanuit een bepaalde
levensbeschouwelijke visie of grondslag. Wij beschouwen onze visie op behandeling zoals
bijvoorbeeld rondom pijnbestrijding of euthanasie als niet relevant. Afspraken hierover
komen in samenspraak met uw huisarts tot stand en worden vastgelegd in uw medisch
dossier. De (zorg)medewerkers van Oud Clingendael richten zich op het zo goed mogelijk
nakomen van de gemaakte zorgafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in uw zorgdossier.
De medewerkers van Oud Clingendael zijn verzocht om hun eventuele visie omtrent
behandeling niet ongevraagd te delen. Wanneer bewoners of hun familie het op prijs stellen
is het is medewerkers wel vrij om hun persoonlijke mening over behandelvraagstukken te
delen.
Wanneer u behoefte heeft om over het levenseinde te praten, dan kunt u dit het beste met
uw dierbaren bespreken. Daarnaast kunt u een afspraak maken met uw huisarts om te
bespreken wat u voelt, vindt en wilt. Dit kan eventueel angst en onzekerheid bij u wegnemen.
Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw (huis)arts u de medische zorg kan geven die
bij u past.

Afscheid

In zorgvilla Oud Clingendael hechten wij er waarde aan dat familie van de overledene de
gelegenheid heeft om op een voor hen passende wijze afscheid te nemen. Wij vinden het
van belang dat familie op de dag van overlijden in alle rust samen kan zijn op de kamer van
de overledene. Het is niet mogelijk om overledenen in Oud Clingendael op te baren in de
daaropvolgende dagen. Wanneer het overlijden echter in de avond heeft plaatsgevonden is
het mogelijk dat de overledene tot in de loop van de volgende ochtend kan blijven. De
nabestaanden kunnen dit bespreken met de zelfgekozen uitvaartonderneming.

Afronding

Ten aanzien van de beschikbaarheid van het appartement voor een nieuwe bewoner gelden
contractuele afspraken. Wij vragen de nabestaanden uiterlijk twee weken na de dag van
overlijden het appartement leeg op te leveren. De zorgmedewerkers dragen zorg voor het
ophalen van eventueel geleende of gehuurde hulpmiddelen. Na oplevering van het
appartement nodigen we de 1ste contactpersoon uit voor een afrondend gesprek ter
evaluatie van de door ons geboden zorg.
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Contact

Zorgvilla Oud Clingendael

Rijksstraatweg 671-673 | 2245CB Wassenaar
Directeur: drs P.A. (Philip) Kruseman Aretz
T 070-5111208 | 06-53784410
E info@zorgvilla.nl
www.zorgvilla.nl

