
Frankeland

Gouden keurmerk in de zorg



Historie van Frankeland
Het grootste deel van de geschiedenis van Frankeland is feitelijk die 
van het Sint Liduinagesticht, want daaruit is Frankeland ontstaan. In 
1850 wordt het Sint Liduinagesticht opgericht om zorgbehoeftige, oude 
vrouwen te verzorgen. De verzorging van deze zieken berust bij de 
zusters Dominicanessen, die in Schiedam de ‘zusters van liefdadig-
heid’ werden genoemd. 

Vanwege de toenemende vraag naar verpleging wordt het  gesticht 
in ruim honderd jaar meerdere keren verbouwd en uitgebreid.  
Na opnieuw een grote verbouwing in 1969 gaat het Sint  Liduinagesticht 
 onder de naam ‘huize Frankeland’ verder. In het nieuwe complex krijgt 
elke bewoner een eigen kamer en het van oorsprong katholieke karak
ter wordt vervangen door een algemene identiteit. 

De tijd verandert en zo ook de visie op zorg. Naast verzorgings
technische ontwikkelingen, evolueert door de jaren heen meer en meer 
het inzicht dat vooral de beleving van de bewoners/cliënten bepalend 
moet zijn voor de wijze waarop aan de zorg gestalte wordt gegeven. 

In de jaren tachtig vindt de overgang naar geïntegreerde verzor
ging plaats, waarbij elke bewoner een vaste verzorgende krijgt.  
De verzorgenden krijgen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor 
het bijhouden en uitvoeren van het zorgplan voor de aan hen toe
vertrouwde bewoners. Frankeland concentreert zich in toenemende 
mate op het ontwikkelen van zorg op maat en welzijnsactiviteiten voor 
zowel bewoners als cliënten uit de wijk. 



Frankeland ontwikkelt in de jaren negentig een beleid dat erop is 
 gericht om verzorgenden zich meer in de persoonlijke interesses van 
bewoners/cliënten te verdiepen. Het contact tussen de verzorgende en 
de bewoner/cliënt en, in het verlengde hiervan diens familie, verdiept 
zich hierdoor aanzienlijk. 
Aan het begin van het nieuwe millennium breidt Frankeland zich uit tot 
een gecombineerd verpleeg en verzorgingshuis met diverse vormen 
van zorg en behandeling. Daarnaast wordt de extramurale zorg verder 
ontwikkeld met producten, zoals dagverzorging/dagbehandeling, en in 
2008 met een eigen thuiszorg: Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 
Het credo ‘Zo gewoon mogelijk’ bepaalt tot op de dag van vandaag 
de manier waarop de zorg voor bewoners en cliënten gestalte krijgt. 
Diverse onderscheidingen laten zien dat Frankeland voor innovatie 
en kwaliteitszorg staat. Met andere woorden, Frankeland staat voor 
 goede zorg aan haar bewoners en cliënten.

De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners/
cliënten zoveel en zolang mogelijk hun eigen leefstijl in een 
voor hen veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. 
De  pijlers van onze visie zijn: kwaliteit van leven (een zinvolle 
levensinvulling), eigen keuzemogelijkheden en zoveel mogelijk 
regie hebben dan wel houden op het eigen leven.  
Vanuit deze visie biedt de Frankelandgroep zorg op basis van 
de persoonlijke wensen, behoeften en gewoonten van onze 
 bewoners/cliënten. Belangrijk uitgangspunt is dat de zorg 
 aansluit op de mogelijkheden om het leven zo  zelfstandig en 
zinvol mogelijk voort te zetten. Bewoners/cliënten ontvangen de 
benodigde zorg als ziekte en/of beperkingen de eigen mogelijk
heden belemmeren. 
De wijze waarop de locaties van de Frankelandgroep erin slagen 
kwaliteitszorg te leveren, kunt u vinden op onze kwaliteitskaarten 
op www.kiesBeter.nl.

Onze visie
Onze zorg, zo gewoon mogelijk!



Zorg binnenshuis

Zorg met langdurig verblijf 
Frankeland biedt zorg met langdurig verblijf aan bewoners die in min 
of meerdere mate door een lichamelijke dan wel geestelijke ziekte/ 
aandoening beperkingen hebben. De benodigde zorg, begeleiding en 
behandeling is afhankelijk van de verkregen indicatie en de  persoonlijke 
wensen en behoeften van de bewoner. Een vaste, ‘eigen’ verzorgende 
verzorgt en begeleidt de bewoner bij de dagelijkse gang van zaken.

Een specialist ouderengeneeskunde van de Frankelandgroep is 
eindverantwoordelijk voor de medische en farmaceutische zorg en 
neemt bij binnenkomst van een nieuwe bewoner deze zorg over van 
de  huisarts. Op indicatie wordt eveneens paramedische behandeling 
geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan fysiotherapie, ergotherapie, 
voedingsadviezen van de diëtist of begeleiding door een maatschap
pelijk werkende dan wel psycholoog. 

Een eigen appartement met sanitaire voorzieningen biedt bewoners 
privacy en de mogelijkheid de eigen leefstijl zoveel mogelijk voort te 
zetten. Frankeland heeft op elke zorgafdeling één of meerdere huiska
mers, waar bewoners (een gedeelte van) de dag kunnen doorbrengen. 
Op de huiskamers van de psychogeriatrische zorgafdelingen wordt ge
werkt met specifieke dagprogramma’s. Dit houdt in dat de dagindeling 
op een huiskamer, activiteiten, muziek, maaltijden, inrichting en aan
kleding worden afgestemd op verschillende leefstijlen van (groepen) 
bewoners. In Frankeland zijn er onder andere dagprogramma’s met 
een huiselijk karakter en klassieke sfeer als leefstijl. 



Zorg met kortdurend verblijf, waaronder 
 crisisopvang en revalidatieverblijf
Frankeland heeft meerdere appartementen voor kortdurend verblijf 
 beschikbaar voor ouderen die tijdelijk extra zorg dan wel  behandeling 
nodig hebben. Dat kan zijn bij ziekte of herstel na een ziekenhuis
opname. Ook is een tijdelijke opname mogelijk als bijvoorbeeld familie 
op vakantie gaat of om de thuissituatie tijdelijk te ontlasten.

In het geval een oudere in een spoedsituatie acuut zorg nodig heeft, 
biedt Frankeland de mogelijkheid tot crisisopvang. Crisisopvang is 
een kortdurend verblijf van maximaal vijf (werk)dagen. Gedurende 
het  verblijf is de zorg erop gericht de crisissituatie te beoordelen en 
te  stabiliseren. Vervolgens keert de oudere met de benodigde zorg 
terug naar de thuissituatie of verhuist (tijdelijk) door naar een andere 
zorginstelling. 

Frankeland biedt eveneens geriatrische revalidatiezorg aan  55plussers 
die door een ziekte, (orthopedische) operatie of ongeval behandeling 
en/of deskundige observatie nodig hebben. Geriatrische Revalidatie
zorg is gericht op het verminderen of voorkomen van de gevolgen van 
lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Het doel van de revalidatie
zorg is dat de cliënt zijn/haar leven weer zo zelfstandig mogelijk kan 
voortzetten met daarbij een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de 
thuissituatie. 



Zorg buitenshuis

Zorg Thuis 
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) biedt Zorg Thuis aan zelf
standig wonende 55plussers in Schiedam en Vlaardingen. Thuiszorg 
Ouderen Frankelandgroep is kleinschalig van opzet, waardoor een 
goede bereikbaarheid, inzet van vaste medewerkers en het betrouw
baar nakomen van afspraken kunnen worden gewaarborgd. 
55Plussers kunnen voor Zorg Thuis in aanmerking komen als zij (een 
combinatie van) hulp bij het huishouden, zorg en/of begeleiding nodig 
hebben. Met Zorg Thuis biedt Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 
zorg die  passend binnen de gestelde indicatie  is samengesteld op 
basis van persoonlijke wensen en behoeften. Samen met de cliënt 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van Zorg Thuis om juist die zorg 
en begeleiding te bieden die nodig is.

Wonen in de Liduinahof  
De Liduinahof is een woningencomplex dat direct grenst aan het 
 centrale gebouw van Frankeland. Er zijn 149 volwaardige senioren
woningen die aan ouderen worden verhuurd. Iedere woning is  voorzien 
van een balkon of tuin. Daarnaast is er een prachtige  binnentuin waar 
 bewoners gebruik van kunnen maken.  
Ouderen met een lichte(re) zorgvraag kunnen een woning in de 
 Liduinahof huren en Zorg Thuis van Thuiszorg Ouderen Frankeland
groep ontvangen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van  diverse 
aanvullende dienstpakketten en recreatieve voorzieningen van 
 Frankeland. 



Wooncomplex Havenbogen 
De Havenbogen is een wooncomplex voor 55plussers dat in samen
werking met Woonplus is gebouwd. Eigenaar van het wooncomplex is 
de woningcorporatie. Frankeland bezit de Sport en Recreatieclub op 
de begane grond van de Havenbogen. Frankeland en de Havenbogen 
zijn overdekt met elkaar verbonden. In het pand is ook een huisartsen
praktijk en apotheek gevestigd. De bewoners van de Havenbogen kun
nen gebruikmaken van de recreatieve voorzieningen van Frankeland 
en, zo nodig, Zorg Thuis van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 
 ontvangen. 

Dagverzorging en dagbehandeling 
Frankeland biedt dagverzorging en dagbehandeling aan  zelfstandig 
wonende ouderen die lichamelijk en/of geestelijke beperkingen  hebben.
Gedurende één of meerdere dagen per week komen deze ouderen 
naar de dagverzorging of dagbehandeling voor sociale contacten, 
 gezamenlijke activiteiten, persoonlijke begeleiding en, zo nodig, zorg 
en behandeling. Bij de dagbehandeling zijn de activiteiten, persoon
lijke begeleiding en behandeling gericht op het in stand houden dan 
wel het vergroten van de zelfredzaamheid in de thuissituatie. 
Het doel van deze vormen van dagopvang is dat ouderen nieuwe 
 contacten opdoen, langer verantwoord thuis kunnen blijven wonen en, 
waar nodig, de partner/familie (noodzakelijkerwijs) wordt ontlast. 
 

Visiteclubs 
Ouderen die enigszins vereenzamen en op zoek zijn naar  contacten 
met leeftijdsgenoten, kunnen zich opgeven voor een visiteclub in 
 Frankeland. Visiteclubs bestaan uit groepjes van ongeveer tien 
 zelfstandig wonende ouderen die eens per week, in een gezellige 
huis kamer van Frankeland, bij elkaar op visite komen. De visiteclubs 
 worden begeleid door één of twee vrijwilligers. De deelnemers geven 
zelf invulling aan de dag, zoals onder het genot van 
een kopje koffie/thee met elkaar bijpraten, in de 
huiskamer een spelletje doen, deelnemen 
aan activiteiten, uitstapjes ondernemen 
en gezamenlijk een (warme) maaltijd 
nuttigen. 



Welzijn en welbevinden

Binnen de Frankelandgroep is nadrukkelijk aandacht voor het welzijn 
en mentaal welbevinden van onze bewoners en cliënten. Zo wordt veel 
aandacht besteed aan wie de bewoner/cliënt als persoon is met de 
eigen specifieke achtergrond, interesses, voorkeuren en gewoonten. 
Ook zijn medewerkers steeds alert op hoe het met de bewoner/cliënt 
gaat en welke persoonlijke wensen en behoeften er zijn. 
In deze filosofie past een breed activiteitenaanbod dat aansluit 
op de  interesses van ouderen. Zo worden er in Frankeland dage
lijks  diverse  activiteiten georganiseerd. Ook zijn er themamiddagen, 
 muziekoptredens en activiteiten buitenshuis, waaronder bustochten, 
theatervoorstellingen en museumbezoeken. Bewoners met lichamelijke  
 en/of geestelijke beperkingen kunnen deelnemen aan aangepaste, 
kleinschalige activiteiten. 
Frankeland heeft diverse voorzieningen, zoals een winkel met breed 
 assortiment, beautysalon, kapsalon, pedicure aan huis,  bibliotheek 
en internet café. In de fraaie kapel van Frankeland worden diverse 
 diensten en bijeenkomsten gehouden. 

Brasserie Lidwien
Brasserie Lidwien is het àlacarterestaurant van Frankeland, waar 
 bewoners, cliënten en gasten dagelijks in een sfeervolle ambiance hun 
maaltijd kunnen nuttigen. Bij mooi weer kan gebruik worden gemaakt 
van het buitenterras. Brasserie Lidwien is de gehele dag geopend en 
biedt een  uitgebreide kaart voor koffie, thee, (fris)drank en snacks.
Eén van de meest populaire feestelijkheden is het regelmatig terug
kerende specialiteitenrestaurant. Onder het genot van gepaste 
 livemuziek krijgen de bewoners, cliënten en gasten een exclusief 
vijfgangen diner  geserveerd.  

Sport- en Recreatieclub
De Frankelandgroep heeft een eigen Sport en Recreatieclub voor 
 ouderen. Deze Sport en Recreatieclub bevindt zich in Frankeland 
en omvat een zwembad, fitheidsruimte, solarium en buitenrecreatie.  
Het zwembad heeft een extra brede trap met leuningen, een  speciale 
lift, een hogere water en luchttemperatuur en speciaal ontworpen 
kleed en doucheruimten. 
In de fitheidsruimte staan diverse persluchtgestuurde toestellen waar
mee door ouderen op eenvoudige en verantwoorde wijze kan worden 
 geoefend. Naast de fitheidsruimte is een aparte ruimte met solarium. 
Grenzend aan het zwembad ligt een buitenterras dat uitkijkt op de 
 binnentuin van Frankeland. In deze binnentuin is een ruim aanbod aan 
buitenrecreatie te vinden, zoals midgetgolfbanen, een jeu de boules
baan, een reuzenschaakbord en een tafeltennistafel. 



Villa de Pastorie
De Frankelandgroep biedt bewoners en cliënten van de  Frankelandgroep 
ook de mogelijkheid om een dagje uit dan wel met vakantie te gaan.  
De Frankelandgroep is in het bezit van Villa de Pastorie in  Rockanje. 
Deze monumentale villa is bedoeld voor ouderen die niet meer 
goed in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan en heeft dan ook 
 voorzieningen voor minder validen.
De villa heeft een fraai aangelegde tuin en ligt midden in het centrum 
van Rockanje. Winkelen, wandelen in de natuur of een uitstapje naar 
het strand liggen binnen handbereik.

La Sorpresa
La Sorpresa (‘de verrassing’) is de vakantievilla van de  Frankelandgroep 
in het Spaanse dorp Benissa, vlakbij Calpe. De tegen een berg  gelegen 
driehonderd jaar oude wijnboerderij (finca) biedt prachtig uitzicht op 
zee en de omringende bergen. 
Bewoners, cliënten en 55plussers uit de regio, die nog redelijk ter been 
zijn, kunnen bij La Sorpresa in een veilige en vertrouwde  omgeving 
 vakantie vieren. Die veilige en vertrouwde omgeving wordt dankzij 
vrijwilligers, die de vakantievierders zo nodig begeleiden, mogelijk 
 gemaakt.



Onze expertise

Behandel- en expertisecentrum Frankelandgroep
Het behandelcentrum van de Frankelandgroep bestaat uit een des
kundig team van behandelaren. Dit team biedt paramedische zorg in 
Schiedam en Vlaardingen. 

Clieënten kunnen bij het behandelcentrum terecht voor:
• fysiotherapie
• ergotherapie
• logopedie
• dieet en voedingsadvies 

Elke zelfstandige inwoner van Schiedam en Vlaardingen kan in aan
merking komen voor de paramedische zorg van het behandelcentrum. 
Het behandelcentrum is gespecialiseerd in advies en/of behandeling bij 
gezondheidsproblemen die zich bij 55plussers voordoen. Daarnaast 
biedt het behandelcentrum paramedische zorg aan (jong)volwassenen 
die  beperkingen hebben ten gevolge van een ziekte en/of aandoening.
Afhankelijk van de situatie zijn diverse (combinaties van)  behandelingen 
mogelijk. De kracht van de behandelaren van het behandel centrum is dat 
intensief met elkaar wordt samengewerkt en dat zij hun  behandelingen 
nauwgezet op elkaar afstemmen. Zo wordt gezamenlijk met de cliënt 
 gewerkt aan verbetering dan wel verlichting van de  situatie. 



Expertisecentrum Morbus Parkinson
De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de verzorging, begeleiding en 
behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. In  Frankeland 
is een specifieke dagbehandeling voor zelfstandig  wonende cliënten 
met de ziekte van Parkinson. Voor ouderen die zorg met langdurig 
 verblijf nodig hebben, is binnen Frankeland een gespecialiseerde 
zorgafdeling  Parkinson aanwezig. 
Het expertisecentrum Morbus Parkinson heeft een uitgebreid aanbod 
van behandel-/zorgprogramma’s en biedt specifieke activiteiten  zoals 
het  Parkinsoncafé, Salsadansen en de cursus ‘Parkinson? Hou je 
 aandacht erbij!’. 

Zorgafdeling voor Korsakov-cliënten
Frankeland heeft een speciale zorgafdeling voor volwassenen/ouderen 
die het syndroom van Korsakov hebben. Het syndroom van Korsakov 
 kenmerkt zich door specifieke cognitieve stoornissen en geheugen-
stoornissen, veelal ten gevolge van overmatig en langdurig alcohol
gebruik. Op de  Korsakovzorgafdeling nemen de bewoners deel aan 
zorgprogramma’s. Vaste onderdelen van deze zorgprogramma’s zijn 
een gestructureerd dagprogramma, duidelijke gedrags en huisregels 
en doelgerichte activiteiten. 



Frankeland
centrum voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn

Sint Liduinastraat 10     I     3117 CS Schiedam     I     010  426 49 25     I     www.frankelandgroep.nl

Schiewaegh

Gouden keurmerk in de zorg

Vaartland

Gouden keurmerk in de zorg

Frankeland valt onder de paraplu van de Frankelandgroep samen met:

Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2
3122 JT  Schiedam
Tel.: 010  247 55 55
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Jacobs Gasthuis
Burg. Knappertlaan 59
3116 BC  Schiedam
Tel.: 010  246 00 86

Schiewaegh
Nieuwe Damlaan 759  
3119 AT  Schiedam
Tel.: 010  409 32 00

Vaartland
Dillenburgsingel 9
3136 EA  Vlaardingen
Tel.: 010  475 91 11


