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Wat is palliatieve zorg?  
Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening die niet genezend te  
behandelen is. Vooral in de laatste, terminale fase is de mens zich bewust van het naderende einde.  
De palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven in de laatste fase. 

Verblijf in Cadenza Zuid
Gasten kunnen bij ons verblijven om palliatieve zorg te ontvangen tot aan het overlijden, maar ook 
tijdelijk om aan te sterken of om de mantelzorg te ontlasten. Naasten zijn van harte welkom en in overleg 
kunnen zij betrokken blijven bij de zorg. In Cadenza Zuid werkt een team van ervaren en gespecialiseerde 
verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde. Indien gewenst kunt u ook een 
beroep doen op onder andere een geestelijk verzorger, een psycholoog, een fysio- of ergotherapeut of 

Laurens Cadenza Zuid is een voorziening voor mensen met een levensbedreigende en  

ongeneeslijke ziekte én hun naasten. We bieden diverse vormen van zorg en ondersteuning op  

het gebied van palliatieve zorg. Niet alleen in de laatste weken, maar ook vanaf het moment  

dat iemand hoort dat hij/zij ongeneeslijk ziek is. 

Cadenza is een term uit de muziekwereld. Een cadens is een vrije improvisatie van de solist tegen 

het eind van het eerste deel van een soloconcert. Zo bepaalt de gast bij Cadenza zelf hoe hij zijn  

of haar laatste levensfase inricht (de vrije improvisatie). Waar het orkest de solist ondersteunt, 

biedt Cadenza ondersteuning in de vorm van professionele zorg door ervaren medewerkers,  

gespecialiseerde artsen en betrokken vrijwilligers in een prettige omgeving. Cadenza heeft het 

keurmerk Palliatieve Zorg behaald en is daarnaast HKZ gecertificeerd.
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een maatschappelijk werker. Naast de medewerkers staat er ook een gemotiveerd team met geschoolde 
vrijwilligers klaar om zowel de gasten als hun naasten, daar waar mogelijk, te ondersteunen. 

Cadenza Zuid is een mooi en ruim opgezet gebouw met veel glas waardoor er veel contact is met de  
omgeving. De klein schaligheid zorgt voor een huiselijke sfeer. De locatie beschikt over 21 ruime een persoons-
kamers met een eigen badkamer. De kamer kan zoveel mogelijk naar eigen smaak worden ingericht.  

Naasten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te blijven logeren. Daarnaast zijn er verschillende 
woonkamers op de zorgetages. Op de begane grond is een Grand Café en een grote tuin met een vijver. 

Omgeving
Cadenza Zuid is gevestigd in de wijk IJsselmonde. Het is een rustige locatie in een groene omgeving.  
Openbaar vervoer stopt op 10 minuten loopafstand en er is in de directe omgeving voldoende gratis  
parkeergelegenheid. 

Leerhuizen Palliatieve Zorg
Cadenza Zuid wil een bijdrage leveren aan het verbeteren en vernieuwen van palliatieve zorg en werkt  
hierbij nauw samen met ‘Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg’ die op hetzelfde adres gevestigd is.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.leerhuizenpalliatievezorg.nl. 

Bijdrage 
Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige  
zorg (Wlz). Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Laurens Entree kan u hier meer over vertellen.



•    Professionele medische,  
verpleegkundige en  
psychosociale zorg en  
begeleiding voor u en uw  
naasten

•    Mooie ruime locatie met  
voldoende privacy en een  
warme, huiselijke sfeer

•    Zorg die zoveel als mogelijk  
wordt afgestemd op ieders  
unieke wens

Waarom Laurens  
Cadenza Zuid?

Kennismaken 
Wilt u meer informatie over onze zorg- en dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend
contact op met Laurens Entree via telefoonnummer (010) 33 20 200. Ook voor het maken
van een afspraak voor een rondleiding kunt u met Laurens Entree contact opnemen.



‘’Elke dag heeft  
betekenis voor onze gasten 

en hun naasten’’ 



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? Laurens Cadenza Zuid
010 332 34 50
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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