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Heeft u een ongeluk gehad?
Bel uw huisarts. In het weekend of 's avonds belt u de Huisartsenpost.
Hadoks Acute zorg B.V. - huisartsenpost voor spoed
Locatie huisartsenposten:
HMC Antoniushove, Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam
HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Charlotte Jacobslaan 10, 2545 AB Den Haag
HMC Westeinde, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070 346 96 69
info@hadoks.nl
www.hadoks.nl

Wilt u het risico op vallen in uw huis zo klein mogelijk
maken?

Verbeter de veiligheid in huis. Denk aan de indeling van uw woonkamer, wegwerken van
snoeren, drempels verwijderen en vloerkleden vastzetten. Op de website VeiligheidNL vindt u
veel tips om het veiliger te maken in huis.
Lukt u dat niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger in.
In sommige gevallen kan de gemeente bepaalde voorzieningen vergoeden. Neem contact op
met uw gemeente.
U kunt het Zorgloket van de gemeente bellen.
Gemeente Rijswijk - Zorgloket
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Of kom naar de balie op maandag
en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
14 070
zorgloket@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl/zorgloket
VeiligheidNL
www.veiligheid.nl

Wilt u snel om hulp kunnen roepen?
Misschien bent u geholpen met personenalarmering. Dit is een alarmeringssysteem om bij
nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet
goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw
huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.
Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de
kosten vergoed krijgt.
U kunt personenalarmering aanvragen via thuiszorgorganisaties.
Neem contact op met Welzijn Rijswijk, Cardia of met Florence. Of kijk op de websites voor
meer informatie.

Florence - personenalarmering
070 41 31 000
info@florence.nl
www.florence.nl/personenalarmering
Personenalarmering Welzijn Rijswijk
Bereikbaar via telefoon op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur. Of stuur een mail.
Dr. H. J. van Mooklaan 1
2286BA Rijswijk
070 757 92 00
alarm@welzijn-rijswijk.nl
www.welzijn-rijswijk.nl/personenalarmering
Seniorenadviseurs Welzijn Rijswijk
De seniorenadviseurs signaleren en bieden onafhankelijke informatie, advies, (kortdurende)
ondersteuning en begeleiding aan senioren op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën
en mobiliteit.
070 75 79 200
seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl
www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadviseur
Cardia - locatie Onderwatershof
Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden waaronder Rijswijk
en is kleinschalig georganiseerd.
Van Vredenburchweg 26
2282 SH Rijswijk
070 80 08 888
klantenbureau@cardia.nl
www.cardia.nl

Heeft u na een ongeluk nog last van pijn?
Maak een afspraak bij uw huisarts.

Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rijswijk in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
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