
 

In regio Haaglanden zijn veel verschillende organisaties betrokken bij ouderenzorg. Wij 

hebben een overzicht gemaakt van een aantal van deze organisaties.  

 

Thuiszorg 

Binnen regio Haaglanden zijn er verschillende thuiszorgorganisaties actief. In dit overzicht 

vindt u een aantal organisaties voor persoonlijke verzorging en verpleging: 

• Florence 

• Haagse Wijk- en Woonzorg 

• Respectzorg 

• Cardia 

• WoonZorgcentra Haaglanden 

• Stichting Eijkenburg 

• Royaal Thuis 

• Henriëlla Zorg 

• Evita zorg 

• Thuiszorg De Zorgster 

• HVP zorg 

• Buurtzorg 

 

Psychogeriatrische zorg 

Bij onder andere de volgende instellingen kunt u terecht voor een casemanager dementie:

• WoonZorgcentra Haaglanden 

• HVP Zorg 

• Haagse Wijk- en Woonzorg 

• Florence 

• Cardia 

• Saffier 

• Respect 

• De ZorgSter 

• Stichting Eijkenburg 

 

Valpreventie 

• Sportief Plus 

• OTAGO 

• Origo Oefentherapeuten 

• In Balans bij Houding 

• In Balans valpreventie 

• M&O fysio 

• TIM fysio 

 



Vanuit de Gemeente Den Haag 

WMO 

Voor aanvraag van huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding, dagbesteding en 

vervoer kunt u terecht bij de gemeente Den Haag.  

 

www.denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

Sociale kaart 

De gemeente Den Haag heeft op hun website een sociale kaart samengesteld met de 

thema’s Sociale kaart met indeling op volgende thema's  

• Actief zijn en meedoen 

• Geldzaken 

• Wonen en huishouden 

• Ondersteuning en zorg 

• Werk en dagbesteding 

• Sporten en bewegen 

 

www.socialekaartdenhaag.nl 

 

Maaltijden aan huis 

• Versmarkt Vreeburg 

• Uitgekookt 

• Vers aan tafel 

• Apetito 

• De Participatie keuken 

• Lekker eten met gemak 

 

Boodschappendiensten aan huis 

• Boodschappen Begeleidingsdienst 

• Albert Heijn 

• Picnic 

• Jumbo 

• Buurtsuper Ben van Andel  

 

 

  

Wijkteams kunt u bereiken 
via het centrale nummer 
14070 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo-1/wat-is-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo.htm
https://www.socialekaartdenhaag.nl/


Diëtist 

• Diëtist in Den Haag 

• Vie diëtisten 

• Prima voeding 

• Dieet op maat 

• Diëtistenpraktijk DeVa 

• Mix diëtisten 

 

Ergotherapie 

• Adapt 

• Basalt 

• Haagse Wijk- en Woonzorg 

• Florence 

• Respect 

• Ergotherapie Hand in Hand 

• Ergotherapie thuis 

• Gezond aan Zee  

 

Mondzorg aan huis 

• Dental Clinics 

• Novodent 

• Tandarts aan huis 

 

Pedicure aan huis 

• ProVoet • Florence 

 

Palliatieve- en terminale zorg 

• Helpdesk Palliatieve Zorg 

Haaglanden 

• Hospice diverse locaties 

• Stichting Palliatieve Terminale Zorg 

• Stichting Terminale Zorg door 

Vrijwilligers 

• HWW en specialistisch 

verpleegkundig team 

• Florence en team 

Thuiszorgtechnologie 

• Expertise centrum Euthanasie 

 

Vrijwilligers organisatie 

• Blijmakers De Volharding 

• Buddy Netwerk 

• Samen Vitaal 

• STEK 

  



Informatie voor patiënten 

Haagse Senioren 

Haagse Senioren is een website met alle informatie rondom ouder worden in Den Haag. 

Daarbij is aandacht voor onder andere: 

• Inzet voor ouderenconsulent en 

maatschappelijk werker 

• Hulp bij invullen van formulieren en 

ordenen van post en administratie 

• Praktische hulp 

• Vrijwilligerspunt Den Haag Doet 

• Burenhulpcentrale 

• Mantelzorgondersteuning 

• Wonen 

 

www.haagsesenioren.nl 

 

GGZ Parnassia 

In opdracht van de gemeente Den Haag, is Parnassia achter de voordeur actief op zoek 

gegaan naar kwetsbare Haagse burgers die hulp nodig hebben, maar zelf de weg naar 

hulpverlening niet kunnen vinden.  

 

Het gaat om mensen bij wie een 

vermoeden is van psychische problemen 

en/of een verslaving. Meestal hebben deze 

mensen veel problemen, op meerdere 

levensgebieden.  

 

Consultatieteam Ouderenpsychiatrie Haaglanden 

Passievruchtstraat 2 | 2552 BJ Den Haag 

 

Het Haagse Steunsysteem 

Het Haags Steunsysteem (HSS) verbindt professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, 

mantelzorgers en vrijwilligers van ruim 120 Haagse organisaties, met als doel: Hagenaars 

met psychische beperkingen ondersteunen om weer actief deel te nemen aan activiteiten 

in hun eigen omgeving. Het Haags steunpunt is actief in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg.  

 

Een van de initiatieven van het HHS is de Haagse werktafel. De werktafel is een netwerk 

van professionals, vrijwilligers en mensen met eigen ervaring in de psychiatrie. Maandelijks 

komen mensen van vele organisaties binnen zorg- en welzijn bij elkaar in vijf verschillende 

stadsdelen. Gezamenlijk hebben ze brede kennis van de sociale kaart en een enorm 

netwerk. Dit wordt ingezet om cliënten op weg te helpen. In deze folder is meer informatie 

te vinden over de Haagse werktafel.  

Contactgegevens 

SecretariaatDorestad@Parnassia.nl 
Telefoon: 088-3575500 | Fax: 088-3584184 

https://haagsesenioren.nl/
https://www.haagssteunsysteem.nl/werktafels
https://www.haagssteunsysteem.nl/documents/4835360/5035359/HaagseWerktafel_online.pdf/ad7e72c2-7c60-2ee0-70fa-14d19d88cad2

