
échte liefde voor zorg

Aangesloten bij

Volg ons op:

in zorg thuis

Branchevereniging

OVER ROYAAL THUIS
Wij vinden het belangrijk dat u zich zo lang mogelijk thuis voelt en in 

uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Wij helpen u graag met 

warme betrokkenheid. Samen met u en uw omgeving, werken wij aan 

het verbeteren van uw Leefk racht!

AANMELDEN
U kunt zich eenvoudig aanmelden bij Royaal Thuis 

door contact met ons op te nemen:

    Televisiestraat 3
    2525 KD Den Haag

    070 - 388 88 83
    info@royaalthuis.nl
    www.royaalthuis.nl



LEEFKRACHT
Welkom bij Royaal Thuis! 

Royaal Thuis heeft  échte liefde voor 

zorg en de medemens. Wij willen 

mensen helpen en ondersteunen 

door het leveren van deskundige 

en goede zorg. Leefk racht van onze 

cliënten en medewerkers staat 

daarin écht centraal. 

Leefk racht is de kracht om positi ef

in het leven te staan zodat u zich 

lichamelijk, psychisch en sociaal 

goed voelt, samen met uw naasten.

VERZORGING EN VERPLEGING
Door een ziekte, een handicap of 

mentale klachten kunt u misschien 

niet meer zo goed voor uzelf zorgen. 

Royaal Thuis helpt u bijvoorbeeld met 

het innemen van uw medicijnen, met 

douchen of het verzorgen van uw won-

den. Onze verpleegkundigen nemen de 

ti jd om vragen te beantwoorden over 

uw ziekte of behandeling. Ook geven 

wij graag advies over de hulpmiddelen 

die uw leven gemakkelijker kunnen 

maken. Zo zorgen we er samen voor 

dat u gewoon thuis kunt blijven wonen!

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Veel mensen hebben periodes 

waarin het minder goed gaat en de 

problemen zich opstapelen. Als u 

hier zelf niet meer uitkomt, is het 

belangrijk om hulp te zoeken. 

Wij staan voor u klaar. Wij kunnen 

u begeleiden bij het omgaan met 

geld, het huishouden, het plannen 

van dagelijkse acti viteiten, het onder-

houden van sociale contacten, 

opvoedproblemen en verslavingen. 

Door uw Leefk racht te versterken 

zorgen wij ervoor dat u zelfstandig 

en zelfredzaam kunt zijn.

HUISHOUDELIJKE HULP
Lukt het niet om het huishouden

te doen? Bent u ziek of moet u nog 

herstellen van een operati e? Of kunt 

u bepaalde handelingen niet meer 

goed zelf doen en zijn er geen buren 

of familieleden om u te helpen? 

Royaal Thuis biedt u graag hulp 

met het huishouden. 

“Bij ons
staat

leefk racht
centraal”  

“Royaal Thuis
heeft  échte liefde

voor zorg en
de medemens”  


