De perfecte brug tussen
ziekenhuis en thuis

www.zorghoteldekim.nl

De Kim

is een comfortabel zorghotel pal achter de boulevard van
Noordwijk en is rolstoeltoegankelijk. Gasten komen hier om te
herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of om aan te sterken.
Een verblijf aan zee is voor veel mensen ideaal om op adem te
komen. Ook als u een vakantie wilt doorbrengen in een
kleinschalig hotel vlakbij het strand, is De Kim een aanrader.

KimCare
U mag het ziekenhuis verlaten maar bent er nog niet aan toe
om naar huis te gaan. Bent u aangewezen op verpleegkundige
zorg, persoonlijke verzorging en/of een revalidatieprogramma,
dan is een verblijf in De Kim de perfecte brug tussen ziekenhuis
en thuis. Wij regelen alle zorg, begeleiding en revalidatie.
Kim-servicepakket
Herstelgasten kunnen gebruik maken van een uitgebreid
servicepakket. Dat maakt het zo aantrekkelijk om bij ons te
verblijven: wij regelen alle administratieve, verzekeringstechnische en zorgzaken. Elke dag is een van onze gastvrouwen
aanwezig. Zij maakt graag tijd vrij voor een praatje, een
wandeling of om u te helpen met allerhande zaken.
Ook ondersteunen gastvrouwen het zorgteam en bieden zij
creatieve activiteiten. In het zorghotel kunt u gebruik maken
van ﬁtnessapparatuur en kunt u kosteloos rollators, rolstoelen
en krukken lenen.

en Zorghotels – heeft een eigen kwaliteitskeurmerk.
Aangesloten zorghotels worden hiermee door de meeste
zorgverzekeraars erkend. Het keurmerk is gebaseerd op de
kwaliteit van de zorg en revalidatie; een comfortabel
hotelverblijf; de maaltijden en een gastvrij servicepakket.
Kosten
Een verblijf in De Kim is prima betaalbaar. Voor verzekerde
zorg hoeft u niet te betalen. De kosten worden berekend op
dagbasis en bestaan uit: de hotelkamer, drie maaltijden en
het Kim-servicepakket. Wenst u extra (onverzekerde) zorg of
andere diensten zoals de kapper of de schoonheidsspecialiste,
dan is dat mogelijk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden
een verblijf helemaal of gedeeltelijk wanneer u aanvullend
verzekerd bent. De dag van aankomst en vertrek worden
meegerekend. Op de dag van vertrek kunt u tot na het diner
blijven. Op onze website www.zorghoteldekim.nl kunt u
uitrekenen wat een verblijf ongeveer kost.

Revalidatie
Komt u revalideren in De Kim, dan zal de fysiotherapeut direct
na aankomst bij u langskomen om het revalidatieprogramma
met u door te nemen. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten
werken met alle revalidatieprotocollen die door verwijzers uit
ziekenhuizen en klinieken worden aangegeven.

WIKVITAAL
Bent u lid van de vereniging WIK, dan kunt u een vergoeding
krijgen voor dat deel wat u zelf moet betalen. De ﬁnanciële
ondersteuning van de vereniging is aanzienlijk, ook voor uw
partner. Elk jaar weer. Kijkt u eens op www.wikvitaal.nl

Hotelkamers
De Kim beschikt over veertig luxe één- en tweepersoonskamers
met elektrisch verstelbare bedden en aangepaste badkamers.
Ruim, van alle gemakken voorzien en afgestemd op uw wensen
en behoeften. De kamers, waarvan een groot aantal met balkon,
bieden een fantastisch uitzicht.

Vergadering of bijeenkomst?
Heeft u iets te vieren of wilt u met een kleine groep in De Kim
vergaderen? Wij hebben een mooie, multifunctionele ruimte
op de begane grond. Draadloos internet, een beamer en
laptop zijn beschikbaar. De ruimte is geschikt van 2 tot 20
personen. Wij hebben diverse arrangementen.

Restaurant
In ons restaurant met serre, bent u welkom voor ontbijt, lunch
en diner. Onze koks bereiden elke dag verse maaltijden.
Smakelijk én verantwoord. U kunt er ook terecht voor een
high tea, een kop koﬃe met (huisgemaakt) gebak of een
drankje bij de haard. Familie en vrienden kunnen altijd
reserveren om mee te eten. Op het buitenterras zit u lekker
beschut en waant u zich in de duinen.
Kwaliteit
De Kim draagt met trots het predicaat ‘SNHZ-erkend
zorghotel’. SNHZ – Stichting Nederlandse Herstellingsoorden

Enkele reacties van gasten
Het was hier prima bijkomen na de heupoperatie, dankzij de
goede zorgen van alles en iedereen in De Kim. Nu klaar om weer
naar huis te gaan.
Ik wil alle medewerkers van De Kim bedanken voor hun zorg en
vriendelijkheid de afgelopen weken. Het was een prettig verblijf.
Zaterdagavond aangekomen. De volgende dag voelde ik me
hier al helemaal thuis. Iedereen is even aardig, werkelijk alles
kan! Maaltijden om van te smullen! Goed op weg geholpen door
de fysiotherapeut. Vanaf morgen ga ik het dus alleen proberen
maar het zelfvertrouwen hebben jullie me gegeven!!! Met veel dank.
Wat was het hier geweldig. Ik heb van alles genoten. Het was
niet alleen herstellen maar ook vakantie. Ik vind het jammer dat
het weer voorbij is. Ik ben van plan volgend jaar mijn andere
knie te laten doen en dan weer heerlijk hier naar toe!
Tot volgend jaar!
Ik heb hier een heerlijke tijd gehad, vol rust en vrijheid. Het hele
team is zo behulpzaam, lief en persoonlijk. Met heel veel dank…

‘Beter worden aan zee met alle
zorg en aandacht die nodig is’.

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden
naar De Kim? Op onze website
www.zorghoteldekim.nl vindt u
meer informatie. Als u vragen
heeft of een kamer wilt reserveren
kunt u ons natuurlijk bellen op
071 364 07 30.
Zorghotel De Kim
Rembrandtweg 2
2202 AX Noordwijk aan Zee
T 071 364 0730
F 071 364 0757
www.zorghoteldekim.nl
info@zorghoteldekim.nl
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