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ZORGHOTEL DE WULPERHORST
Landgoed De Wulperhorst is gelegen aan de rand van Zeist met prachtig uitzicht op de Utrechtse
Heuvelrug. Op het landgoed bevinden zich de stijlvol gerestaureerde villa met 25 luxe zorgappartementen,
en het nieuwe Koetshuis dat ingericht is als Zorghotel met 19 kamers voor tijdelijk verblijf. Het landgoed
ligt op tien minuten rijafstand van het UMC Utrecht en circa 20 minuten van andere ziekenhuizen en
privé-klinieken in de omgeving van Utrecht en Amersfoort.
Wij heten u graag van harte welkom!

“Wij zijn twee
weken op een
ongelofelijke
manier verzorgd.
Geen moeite was
teveel. Liefdevol,
warm en om nooit
te vergeten.”
Echtpaar na verblijf in Zorghotel De Wulperhorst
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HET KOETSHUIS
Het Koetshuis van De Wulperhorst biedt hoogwaardige (herstel)zorg met een hotelgevoel. U kunt bij
ons tijdelijk verblijven met een lichte of intensieve zorgvraag. Hier kunt u in alle rust herstellen na een
operatie, behandeling of weer opknappen na een intensieve periode. In onze fysio- en fitnessruimte
revalideert u onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Wij zijn 24 uur per dag
aanwezig om u de zorg en aandacht te geven die nodig is om weer met vertrouwen naar huis te gaan.
In het Koetshuis kunt u terecht voor een tijdelijk verblijf. Dat kan variëren van enkele dagen tot enkele
maanden. U kunt bij ons terecht met verschillende zorgvragen, zoals:
•

Een indicatie voor wijkverpleging (zoals thuiszorg)

•

Een indicatie voor eerstelijns verblijf met 24 uurs beschikbaarheid van zorg en een huisarts

•

Een indicatie voor overbruggingszorg (wanneer u wacht op plaatsing elders)

•

Een indicatie voor respijtzorg om uw mantelzorger even rust te gunnen

Staat uw indicatie hier niet bij, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

FINANCIERING
De financiering van een verblijf is altijd maatwerk en vraagt om een specificatie van de mogelijkheden
en kosten. Een verblijf in De Wulperhorst betekent altijd dat u zelf een deel betaalt. De hoogte daarvan
is afhankelijk van de zorgindicatie en uw zorgverzekering. In alle gevallen kunt u het beste even met
ons bellen. Wij kunnen u dan direct laten weten:
•

Of er een kamer vrij is op het moment dat u dat wenst;

•

Of wij kunnen voldoen aan uw zorgvraag;

•

Wat de kosten zijn voor een verblijf;

•

Of de zorgverlening en behandeling tijdens uw verblijf vergoed wordt door uw verzekeraar.

In het Zorghotel werken wij met dagprijzen maar u kunt ook kiezen voor een week- of maandarrangement.
Die zijn qua prijs wat gunstiger, maar hebben ook andere voorwaarden.
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KWALITEIT
De Wulperhorst is een locatie van Valuas Zorggroep. Valuas is een WTZi erkende organisatie. De
organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen, is ISO-gecertificeerd en volgt de Governancecode Zorg
voor goed bestuur en toezicht. Aan het Zorghotel is een huisarts verbonden en wij regelen voor u
fysiotherapie of andere paramedische ondersteuning.

SERVICES
Wij bieden onze gasten een hoog serviceniveau. In de gemeenschappelijke ruimte op de begane
grond kan worden ontbeten, geluncht en gedineerd naar keuze. U kunt ook kiezen voor roomservice.
Natuurlijk bieden wij ook faciliteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, zoals een kapper,
schoonheidsspecialiste en pedicure. Ons zorgteam en onze gastvrouwen staan altijd voor u klaar.

FINANCIERINGSVORMEN
Binnen de zorgverzekeringswet (ZvW) levert Valuas zorg in de vorm van Wijkverpleging, Eerstelijns
Verblijf laag complex, Eerstelijns Verblijf hoog complex en Eerstelijns Verblijf Palliatief. Ook hierin volgt
Valuas de geldende Nza Beleidsregels. Tevens biedt Valuas voor een aantal zorgverzekeraars tijdelijke
opvang binnen de functie Zorghotel in de vorm van herstelzorg en respijtzorg. In alle gevallen zal er
een eigen bijdrage zijn. Wij rekenen de eigen bijdrage graag voor u uit.
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“Vandaag ga ik na een
fijne, rustgevende week weer
op weg naar huis. Het heeft
me heel goed gedaan om hier
even op adem te komen.
Hartelijk dank voor alle
aandacht en belangstelling
die ik van u allen heb mogen
ontvangen.”
- Gast Zorghotel De Wulperhorst
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NEEM CONTACT MET ONS OP,
WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD
Contactgegevens

Heeft u interesse in wonen op Landgoed De Wulperhorst?
Wij staan u graag te woord.
John Kitzen

Astrid van Delden

Woon- en zorgadviseur

Locatie Manager

E-mail: john.kitzen@valuaszorggroep.nl

E-mail: info@dewulperhorst.nl		

Telefoon: +31(0)6 51 15 31 38

Telefoon: +31(0)30 23 727 00

Bekijk ook onze andere Valuas huizen

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