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Valuas, Residence Haganum

INTRODUCTIE

Bij Valuas staat het 
leven centraal. Dat 

betekent dat wij ons 
inspannen om

elke bewoner zoveel 
mogelijk

het leven te laten 
leiden zoals hij of zij 

dat graag wil.

Ouder worden doet u voor het eerst. Uw wereld wordt denkbaar kleiner, terwijl u zo lang 
mogelijk zelfstandig wilt blijven. Gaandeweg kunt u meer ondersteuning nodig hebben. 
Valuas Zorggroep biedt op toplocaties in Nederland levensbestendig wonen met zorg, 
verpleging en begeleiding aan van hoge kwaliteit. Omdat het altijd beter kan.

Welkom bij Valuas!



6 7



8 9

Wonen met zorg en service op niveau, dat doet u bij Residence Haganum. In de stijlvolle stadsvilla 
in het centrum van Den Haag met heerlijke stadstuin staat het team dag en nacht klaar om invulling 
te geven aan woongenot en de zorg te geven die nodig is met aandacht, geduld en liefde.

De residentie biedt een thuis aan ouderen die hoogwaardige zorg en service verlangen. Residence 
Haganum is een kleinschalige stadslocatie met 28 kamers voor permanente bewoning en tijdelijk 
verblijf. Er wordt 24 uurs zorg en ondersteuning geboden met hoogwaardige service. Het team van 
Residence Haganum staat dicht bij de bewoners. Ze staan dag en nacht klaar om invulling te geven 
aan woongenot en geven de zorg en ondersteuning die nodig is met aandacht, geduld en liefde.

“Onze medewerkers maken van een gewone dag een bijzondere dag!”

Service

Wij streven ernaar om het welzijn van onze bewoners zoveel als mogelijk te bevorderen. Om dat 
te kunnen bewerkstelligen vinden wij het van groot belang om de persoon achter onze bewoners 
beter te leren kennen. Om zijn of haar ervaringen te begrijpen, hoe kijkt iemand tegen het leven 
aan, welke interesses heeft men en over welke kwaliteiten beschikt hij of zij.
In de gemeenschappelijke huiskamer worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. Ook familieleden 
en overige gasten van onze bewoners zijn daar vanzelfsprekend van harte welkom. Onze kok 
bereidt alle maaltijden met dagverse producten. Wij hebben meestal vers fruit en ’s morgens krijgt 
men bij het ontbijt vers vruchtensap en indien gewenst een eitje. Overdag worden koffie, thee en 
andere dranken naar keuze geserveerd.

Activiteiten

Residence Haganum biedt een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan, zowel op individuele 
als op collectieve basis. Deze activiteiten worden afgestemd op basis van de wensen en behoeften 
van de bewoners. Er is aandacht voor kunst en cultuur. Er zijn speciale thema’s rondom de 
feestdagen en er worden sprekers van buiten uitgenodigd. Daarnaast worden er o.a. spelletjes 
gespeeld, geschilderd, en gewandeld. In de zomer bbq-en we graag. Regelmatig vinden er 
huiskamerconcerten plaats waar ook familieleden en naasten van harte voor zijn uitgenodigd.

Omgeving

Residence Haganum heeft een stadse ligging, nabij winkelstraten en het centrum van Den Haag. 
Het Vredespaleis en ook Scheveningen is niet ver weg. Residence Haganum is met het openbaar 
vervoer goed te bereiken, diverse tramlijnen stoppen in de buurt. Ook per auto is de locatie goed 
bereikbaar. Het is betaald parkeren in de omgeving. 

Geschiedenis

Residence Haganum in Den Haag is sinds 2013 gevestigd in het voormalig oogziekenhuis in de 
Zeeheldenbuurt van Den Haag.

OVER RESIDENCE HAGANUM
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“Er is ruim de tijd voor 
gezellige gesprekken.”

- Bewoner Residence Haganum

Algemeen

Residence Haganum is een zorglocatie en valt onder de categorie ‘Zorg Thuis’ en ‘Gescheiden 
wonen en zorg’. Dit betekent dat de cliënt van Residence Haganum zelf de woon (verblijf)- en 
servicekosten betaald. De zorg wordt door middel van een zorgindicatie, door het zorgkantoor, 
door de zorgverzekeraar of deels via de gemeente vergoed.  

Deze kosten zijn afhankelijk van het type verblijf (tijdelijk of vaste bewoning) en de (zorg)indicatie. In 
een persoonlijk gesprek bespreken wij graag met u de mogelijkheden en kosten. Wij maken graag 
vrijblijvend een offerte voor u op.

Woonservicekosten

De appartementen in Residence Haganum zijn tussen de 35m2 en 60m2 en bieden een veilige, 
prettige leefomgeving door de 24 uurs aanwezigheid van zorg en ondersteuning en het brede 
aanbod aan welzijn- en servicediensten. Geheel verzorgd wonen kan bij Residence Haganum 
vanaf € 4.500,00 per maand. De prijs hangt onder meer af van de afmetingen van het appartement 
en de ligging. 

Er zijn meerdere appartementen voor echtparen beschikbaar. Ook als een van beide geen 
zorgindicatie heeft is het mogelijk samen te blijven wonen. Heeft een van beide geen zorgindicatie 
dan is er sprake van een toeslag op de woonservicekosten.

Zorgkosten

De zorg wordt vergoed afhankelijk van de zorgindicatie. Bij een indicatie WLZ (Wet Langdurige 
Zorg) worden de zorgkosten vergoed door het zorgkantoor. Valuas heeft een overeenkomst met 
het Zorgkantoor en biedt Zorg in Natura via een Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze zorg betaalt 
u een eigen bijdrage, deze is inkomensafhankelijk. Voor het maken van een financiële berekening 
verwijzen wij u naar www.CAK.nl. Als er nog geen sprake is van een zorgindicatie, zal deze aanvraag 
bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg Informatie) ingediend moeten worden. Voordat een 
bewoner bij Residence Haganum komt wonen zal de verpleegkundige samen met de bewoner en 
de familie dieper ingaan op de zorgindicatie die van toepassing is. 

De zaken die o.a. zijn inbegrepen in de prijs:

• Huur van het appartement 
• Dagelijkse maaltijden (ontbijt, lunch, diner) 
• Tussendoortjes 
• Was service (wassen, drogen en strijken) 
• De meeste activiteiten
• Onderhoudskosten aan het gebouw en tuin 
• Schoonmaakkosten van uw appartement en 

gemeenschappelijke ruimtes 
• Gas, water en elektra 
• Inboedel en aansprakelijkheidsverzekering 

De zaken die o.a. niet zijn inbegrepen in de prijs:

• Begeleiding extern (buiten de locatie)
• Gewenste klusjes in het appartement 
• Mee-eten van gasten
• Kosten stomerij
• Aanvullende diensten op locatie zoals onder 

meer de kapper, schoonheidsspecialiste en 
pedicure

Bij Residence Haganum is ook tijdelijk verblijf mogelijk in overleg. U kunt tijdens uw tijdelijk verblijf de 
zorg vergoed krijgen via een indicatie Eerstelijns Verblijf of een indicatie Wijkverpleging. (via de ZVW, 
Zorgverzekeringswet). De zorgkosten worden dan vergoed door uw zorgverzekering. Voor een eventuele 
eigen bijdrage voor zorg gefinancieerd vanuit de ZVW verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekering.

KOSTEN & FINANCIERING WONEN & ZORG
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Missie

Valuas biedt haar bewoners een comfortabele, 
veilige en representatieve woonomgeving, waarin 
zij liefdevolle aandacht en hoogwaardige service 
ontvangen. Wij willen dat onze bewoners zich
uitermate thuis voelen bij ons. Het mag hen aan niets 
ontbreken. Bij Valuas staat het leven centraal. 

Visie

Als basis voor onze visie geldt het respect, de waarde 
en de zorg die ieder individueel persoon 
verdient. Wij creëren een woonzorgomgeving voor 
ouderen waarbij de waardigheid van het
individu centraal staat. Zowel ouderen met 
lichamelijke ongemakken als met (beginnende) 
geheugenproblematiek zijn bij ons van harte welkom. 
Essentiële en veelal onderscheidende
waardes van onze benadering zijn: toewijding, 
respect, verantwoordelijkheid, attentie en alertheid, 
empathie en deskundigheid.

Kernwaarden

Wij spannen ons elke dag in om elke bewoner zoveel 
mogelijk het leven te laten leiden zoals hij of zij dat 
gewend is. Onze kernwaarden: zorgzaam, gastvrij, 
professioneel en ondernemend zijn hierin leidend.
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TIJDELIJK VERBLIJF

Eerstelijnsverblijf (ELV) en Herstelzorg met wijkverpleging

ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering en telt mee voor uw eigen risico. In Residence 
Haganum verblijft u op basis van volpension en kunt u gebruik maken van de service en faciliteiten. 
De vergoeding is afhankelijk van of wij gecontracteerd zijn bij uw zorgverzekering. Bij niet-
gecontracteerde verzekeraars krijgt u minder vergoed.

Met een indicatie wijkverpleging zijn de verblijfskosten voor eigen rekening. Sommige 
zorgverzekeringen vergoeden vanuit een aanvullende polis (deels) het verblijf in een zorghotel. De 
zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekering. Ook hier is de vergoeding afhankelijk van of 
wij gecontracteerd zijn bij uw zorgverzekering. 

Respijt(logeer)zorg

Respijtzorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Vanuit de 
WMO heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om mantelzorgers (preventief) te ondersteunen. 
Respijtzorg kan ook gefinancierd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een 
persoonsgebonden budget (PGB).

Overbruggingszorg 

Overbruggingszorg wordt gefinancierd vanuit een WLZ-indicatie. Kosten voor verblijf worden 
apart in rekening gebracht. In Residence Haganum verblijft u op basis van volpension en kunt u 
gebruik maken van de service en faciliteiten.

KOSTEN & FINANCIERING 

Overbruggingszorg

Residence Haganum biedt overbruggingszorg aan ouderen met een WLZ indicatie op basis van 
een Volledig Pakket Thuis (VPT) die op een wachtlijst staan en niet langer thuis kunnen verblijven. 
De persoon verblijft tijdelijk, totdat hij of zij kan verhuizen naar de instelling waar men op de 
wachtlijst staat.

Algemeen

Bij Valuas Zorghotels ligt de lat hoog. Wij doen er alles aan om uw tijdelijke verblijf in te richten naar 
uw wensen. Op diverse locaties kunt u bij ons veilig en comfortabel aansterken en werken aan uw 
herstel. Wij bieden de zorg die nodig is. Dag en nacht. Daarnaast kunt u fysiotherapie krijgen en is 
er een huisarts beschikbaar.

U heeft een verzorgd, ingerichte (zorg)hotelkamer tot uw beschikking. Alle kamers hebben speciale 
hoog laag bedden en persoonsalarmering en zijn verder van alle gemakken voorzien. 
U kunt genieten van dagverse maaltijden in de gemeenschappelijke huiskamer of in uw (zorg)
hotelkamer. Wij zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt.

Eerstelijnsverblijf (ELV) en Herstelzorg met wijkverpleging

Is het voor u niet mogelijk thuis te herstellen, bijvoorbeeld na een operatie? Dan kunt u in 
Residence Haganum terecht. Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. 
U kunt gebruikmaken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. U wordt 
ontslagen uit een instelling of ziekenhuis waar u medische zorg krijgt, maar uw behandelend arts 
vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat. Of de medische zorg is thuis niet goed te organiseren, 
nadat u in het ziekenhuis heeft gelegen. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte 
termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw behandelend arts. Het doel van 
het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Respijt(logeer)zorg

Respijtzorg, ook wel logeerzorg genoemd, is tijdelijk verblijf in de vorm van logeren en valt onder 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze vorm van tijdelijk verblijf is bedoeld voor 
ouderen met een (intensieve) zorgvraag die thuis wonen en verzorgd worden door een 
mantelzorger. 
Tevens kan er op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) ook gebruik gemaakt worden van respijtzorg. Door de zorg en 
begeleiding tijdelijk over te nemen wordt de partner of andere mantelzorger ondersteund. 
Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat of als hij of zij de zorg tijdelijk niet aan kan. 
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ANDERE LOCATIES VAN 
VALUAS ZORGGROEP

Boarnsterhim State, Aldeboarn
Residence Coestraete, Zwolle
De Meerlhorst, Heemstede
De Vermeer, Amsterdam
Het Witte Huis, Oegstgeest
Villa Oranjepark, Oegstgeest
Mariënhaven, Warmond
Residence Haganum, Den Haag
De Wulperhorst, Zeist
Villa Pavia, Zeist
Villa le Monde, Vught
Groot Bijstervelt, Oirschot

OVER VALUAS
Valuas is een in 2011 opgericht familiebedrijf. In de stijlvol 
ingerichte Valuas huizen bieden wij 24 uurs zorg in een 
huiselijke, kleinschalige omgeving met hoogwaardige service 
en aandacht. De organisatie en haar medewerkers spelen 
flexibel in op de wensen van de cliënt. Daarbij wordt niet alleen 
zorg geboden op basis van de zorgindicatie, maar wordt er 
buiten de indicatie om ook geïnvesteerd in het welzijn van de 
cliënt.

Valuas doet net een beetje meer. Dat zorgt voor een zeer 
hoge tevredenheid, zowel bij onze cliënten als hun directe 
omgeving.

Zorgen betekent bij Valuas niet betuttelen, maar aanvoelen 
wat eenieder nodig heeft. Bij Valuas is er geen sjabloon in 
denken en handelen. Bij Valuas bepalen de bewoner, de 
familie en het team samen de dagelijkse gang van zaken.
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NEEM CONTACT MET ONS OP
Heeft u interesse in wonen of verblijven in Residence Haganum. Of heeft u een vraag? 
Wij staan u graag in een persoonlijk gesprek te woord.

Residence Haganum 

www.residencehaganum.nl

Of scan de QR code 
en vul het contactformulier
in op onze website

Tasmanstraat 188-1, 2518 VT Den Haag
info@residencehaganum.nl
+31(0)70-3184900



Residence Haganum is een onderdeel van Valuas Zorggroep
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