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Adres

Burgemeester Waldeckstraat 80

2552 TX

Den Haag

Contact  

070 756 16 00 

www.wzh.nl/nah/wonen-met

-nah-begeleiding/zorg-bij- 

bewustzijnsstoornissen   

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in wonen voor mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en een langdurige bewustzijnsstoor-

nis (LBS). 

Uw naaste kunt bij ons terecht als

• •  Hij/zij in bezit is van een Wlz-indicatie: VV8 of een LG 6/7 (al dan niet 

gecombineerd met meerzorg).

Onderstaande zorg en behandeling bieden wij niet

• •  Invasieve beademing 

• •  Perifere infusie 

• •  Fixatie en poseybed  

Speciale zorg

•  •  Tracheacanulezorg: door de plaatsing van een tracheacanule wordt 

een vrije luchtweg gegarandeerd, en daardoor een onbelemmerde 

ademhaling.

•  •  Aanvullend biedt WZH Nieuw Berkendael de volgende verpleegkundige 

handelingen: zuurstoftoediening, PICC lijnen, drainverzorging, 

katheterzorg, sondevoeding, peritoneale dialyse (thuis dialyse, bij 

nierfalen).

We bespreken graag met u welke speciale zorg verder van toepassing is. 

Faciliteiten

Als u mantelzorger bent, dan krijgt u vanuit WZH Nieuw Berkendael 

ondersteuning. De meeste cliënten van WZH Nieuw Berkendael zijn 

tussen de 25 en 65 jaar.

WZH Nieuw Berkendael
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Wij bieden de volgende faciliteiten:

•  •  Maximaal 18 plaatsen voor chronische zorg

•  •  Eenpersoonskamer 

•  •  Plaza huisrestaurant  

(koffiecorner met gratis koffie, thee, limonade en soep)

•  •  Tuin en buitenterras

•  •  Advies bij financiële en maatschappelijke vraagstukken

•  •  Mantelzorgondersteuning en participatie

•   •   Complementaire zorg, dit is aanvullende zorg die gegeven wordt 

naast de reguliere zorg die uw naaste krijgt. Centraal hierbij staan het 

bevorderen van comfort en welbevinden, en het contact met de naaste. 

Het complementair programma bestaat uit: 

o Klankschalen, 

o Etherische oliën, 

o Massage, 

o Bubbelbad met etherische oliën, 

o CRDL, 

o Qwiek up

o Healing Touch.

Uitgangspunten zorg

WZH Nieuw Berkendael werkt vanuit een persoonsgerichte benadering: 

we sluiten zoveel mogelijk aan bij de levensstijl van uw naaste en proberen 

een optimale kwaliteit van leven te realiseren. Uw naaste staat centraal. 

De mens is meer dan de persoon die zorg nodig heeft. Om uw naaste 

werkelijk centraal te stellen, willen we weten wat hij/zij belangrijk vindt. 

Daarom verdiepen we ons in hun achtergrond en geschiedenis en nemen 

we de inbreng van familie zoveel mogelijk mee in onze manier van werken.


