
Een kleinschalig en gezellig logeerhuis  

voor mensen met geheugenproblemen en dementie

 

Welkom in  
Logeerhuis Cederhorst

Voor warme aandacht en begeleiding 

    in een huiselijke omgeving

Zorgcampus Zon & Schild
Utrechtseweg 266-1
3818 EW Amersfoort  

King Arthur Groep
King Arthur Groep is gespecialiseerd in het 

bieden van flexibele, kleinschalige dementie-

zorg en begeleiding. De zorg en begeleiding 

worden geboden in ondermeer ontmoe-

tingscentra, woon-zorgcentra, individuele 

begeleiding aan huis en in het logeerhuis.

Leidende principes
• De mens zien

• Iedereen is welkom

• Denken in mogelijkheden

• De dialoog zoeken

• Betrouwbare partner

In het logeerhuis laten we ons leiden door 

deze principes. 

Zoekt u mee?
We kunnen hulp gebruiken van vrijwilligers 

als gastvrouw/gastheer, om te koken, het 

doen van kleine klusjes en activiteiten.

Voor logeren en boekingen
Vooraf vindt er een persoonlijk gesprek 

plaats voor nadere kennismaking, meer 

informatie en een rondleiding. Maak gerust 

een afspraak met onze coördinatoren.

Coördinatie: 06 - 18 41 21 41

Logeerhuis: 06 - 28 49 92 16 

U vindt Logeerhuis Cederhorst op het  

terrein van de zorgcampus Zon & Schild.

Financiering
Om te kunnen logeren heeft u een  

indicatie nodig en betaalt u, afhankelijk van 

de financieringsvorm, een eigen bijdrage via 

het CAK. Uw casemanager kan u hierbij on-

dersteunen. Particulier deelnemen kan ook.

Support office
Berg en Bosch gebouw 104

Prof. Bronkhorstlaan 10

3723 MB Bilthoven

035 - 205 09 50

info@kingarthurgroep.nl

           

          www.kingarthurgroep.nl

Coördinatie: 06 - 18 41 21 41
Logeerhuis: 06 - 28 49 92 16 
logeerhuiscederhorst@kingarthurgroep.nl



Adempauze op maat
Het logeerhuis van King Arthur Groep biedt 

sinds 2018 respijtzorg aan voor mensen met 

geheugenproblemen en dementie.

Wij bieden een warm, veilig, tijdelijk verblijf 

aan met de mogelijkheid tot overnachten.

Dat betekent dat u met een gerust hart  

tijdelijk de zorg kunt overdragen aan  

toegewijde professionals.

Zo kan het mogelijk zijn dat uw naaste 

langer thuis kan blijven wonen. Om op te 

laden en ook wanneer u tijdelijk uitvalt  

door een onverwachte gebeurtenis.

Gun uzelf even rust
Om uw zorg vol te houden heeft u ook ge-

regeld ontspanning nodig. Het is belangrijk 

dat u dit zichzelf gunt.

U ervaart door het logeren dat er weer meer 

ruimte komt voor uzelf.

De mogelijkheid om bij te slapen, tijd voor uw 

hobby, uw familie en vrienden bezoeken, een 

dagje uit, een vakantieweek, of zomaar tijd om 

te ontspannen en uw boek uit te lezen.

Een uit en thuis gevoel
Logees ervaren een vakantiegevoel vanwege 

de bosrijke omgeving waarin het logeerhuis 

staat. Zij vinden het veelal gezellig om onder 

lotgenoten te zijn.

Logees krijgen nieuwe energie door mee te 

doen met activiteiten. Zoals wandelen, een 

spel spelen, muziek luisteren, samen koken, 

tv kijken en het bespreken van de actualiteit. 

Uitslapen en zich even terugtrekken op de 

kamer is ook mogelijk.

Wacht niet te lang
Onze ervaring is dat wanneer logees tijdig 

komen logeren het gewenningsproces voor 

iedereen makkelijker verloopt.

Logeermomenten kunnen flexibel geboekt 

worden. Voor één nacht per week, een  

weekend, paar dagen per maand, tot  

maximaal zes weken aaneengesloten.

Hierdoor kunnen crisismomenten en over-

belasting van uzelf voorkomen worden.

Het besef dat uw naaste met dementie het 

fijn vindt om in het logeerhuis te verblijven, 

kan u geruststellen en een bijdrage leveren 

aan uw veerkracht. Het spreekt vanzelf dat 

we ook aandacht hebben voor uw verhaal en 

meedenken over oplossingen.

“Ik doe het voor mijn naasten 

zodat zij even rust hebben”

Samenleven
met plezier en warmte Bezoek van familie of 

vrienden is altijd welkom


