
Jacobs Gasthuis

Gouden keurmerk in de zorg
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Historie van 
Jacobs Gasthuis 

De oudste vermelding van het Jacobs Gasthuis staat in een oorkonde 
uit 1276. Het gasthuis was in de middeleeuwen in verschillende gebou-
wen gevestigd. Zeer waarschijnlijk verhuisde het tussen 1532 en 1547 
naar de Hoogstraat. Daar waar nu het Stedelijk Museum te vinden is, 
bleef het Jacobs Gasthuis tot 1934 gehuisvest.

Het nieuw gebouwde Jacobs Gasthuis aan de  Burgemeester Knappert
laan opende in 1934 zijn deuren. Zowel in 1978 als in 1997/1998 werd 
het gasthuis gerenoveerd. Bij de laatste zeer ingrijpende renovatie 
bleef alleen de buitenzijde van de monumentale stadsvilla in de oor
spronkelijke staat behouden. Het gebouw staat vanaf die tijd geregis
treerd als beschermd stadsgezicht. Alle bewoners beschikken sinds 
deze renovatie over een royaal en luxueus appartement met sanitaire 
ruimte. In 1998 is ook het luxe seniorencomplex DrieLanen, dat aan 
het Jacobs Gasthuis grenst, gerealiseerd. 

Sinds 1993 behoort het Jacobs Gasthuis tot de Frankelandgroep. Het 
Jacobs Gasthuis heeft een stijlvolle en klassieke uitstraling en wordt 
gekenmerkt door een welkome en rustige sfeer. In de zorg en dienst
verlening staan veiligheid, privacy, comfort en welzijn van de bewoners 
centraal.



3

De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners/
cliënten zoveel en zolang mogelijk hun eigen leefstijl in een 
voor hen veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. 
De  pijlers van onze visie zijn: kwaliteit van leven (een zinvolle 
levensinvulling), eigen keuzemogelijkheden en zoveel mogelijk 
regie hebben dan wel houden op het eigen leven.  
Vanuit deze visie biedt de Frankelandgroep zorg op basis van 
de persoonlijke wensen, behoeften en gewoonten van onze 
 bewoners/cliënten. Belangrijk uitgangspunt is dat de zorg 
 aansluit op de mogelijkheden om het leven zo  zelfstandig en 
zinvol mogelijk voort te zetten. Bewoners/cliënten ontvangen de 
benodigde zorg als ziekte en/of beperkingen de eigen mogelijk
heden belemmeren. 
De wijze waarop de locaties van de Frankelandgroep erin slagen 
kwaliteitszorg te leveren, kunt u vinden op onze kwaliteitskaarten 
op www.kiesBeter.nl.

Onze visie
Onze zorg, zo gewoon mogelijk!
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Zorg binnenshuis

Zorg met langdurig verblijf 
Het Jacobs Gasthuis biedt zorg met langdurig verblijf aan bewoners 
die in min of meerdere mate door een lichamelijke ziekte/aandoening 
beperkingen hebben. Een eigen appartement met sanitaire voorzienin
gen biedt bewoners privacy en de mogelijkheid de eigen leefstijl zoveel 
mogelijk voort te zetten.
De benodigde zorg en begeleiding is afhankelijk van de verkregen 
 indicatie en de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoner. 
Een vaste, ‘eigen’ verzorgende verzorgt en begeleidt de bewoner bij 
de dagelijkse gang van zaken.
Bewoners die vanwege lichamelijke/geestelijke achteruitgang meer 
zorg nodig hebben, kunnen advies, begeleiding en behandeling van 
een praktijkverpleegkundige krijgen. Dit gebeurt te allen tijde in samen
spraak met de huisarts.
Op indicatie kan vanuit het Behandel en expertisecentrum van de 
Frankelandgroep paramedische behandeling worden geboden.  Hierbij 
kan worden gedacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 
 diëtetiek. 

Zorg met kortdurend verblijf
Jacobs Gasthuis heeft twee appartementen voor kortdurend verblijf 
beschikbaar voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Dat 
kan zijn bij ziekte of herstel na een ziekenhuisopname. Ook is een 
tijdelijke opname mogelijk als bijvoorbeeld familie op vakantie gaat of 
om de thuissituatie tijdelijk te ontlasten.
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Zorg buitenshuis

Seniorenwoningen DrieLanen
Het seniorencomplex DrieLanen grenst aan het Jacobs Gasthuis en 
 bestaat uit 29 luxe huurappartementen. Afhankelijk van het type beschikt 
het appartement over een terras, serre of balkon.  Tussen  DrieLanen 
en het Jacobs Gasthuis in bevindt zich een rustieke  binnentuin.
Bewoners van DrieLanen wonen zelfstandig en kunnen desgewenst 
gebruikmaken van de voorzieningen en welzijnsactiviteiten van het 
 Jacobs Gasthuis. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in DrieLanen Zorg Thuis vanuit 
het Jacobs Gasthuis te ontvangen. Zorg Thuis wordt in de DrieLanen 
geleverd aan bewoners die (een combinatie van) hulp bij het huis
houden, zorg en/of begeleiding nodig hebben.

Visiteclubs 
Ouderen die enigszins vereenzamen en op zoek zijn naar contacten 
met leeftijdsgenoten, kunnen zich opgeven voor een visiteclub in het 
Jacobs Gasthuis. Visiteclubs bestaan uit groepjes van ongeveer tien 
zelfstandig wonende ouderen die eens per week, in een gezellige huis
kamer van het Jacobs Gasthuis, bij elkaar op visite komen. De visite
clubs worden begeleid door één of twee vrijwilligers. De deelnemers 
geven zelf invulling aan de dag, zoals onder het genot van een kopje 
koffie/thee met elkaar bijpraten, in de huiskamer een spelletje doen, 
deelnemen aan activiteiten, uitstapjes ondernemen en gezamenlijk 
een (warme) maaltijd nuttigen. 
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Welzijn en welbevinden

Binnen de Frankelandgroep is nadrukkelijk aandacht voor het welzijn 
en mentaal welbevinden van onze bewoners en cliënten. Zo wordt veel 
aandacht besteed aan wie de bewoner/cliënt als persoon is met de 
eigen specifieke achtergrond, interesses, voorkeuren en gewoonten. 
Ook zijn medewerkers steeds alert op hoe het met de bewoner/cliënt 
gaat en welke persoonlijke wensen en behoeften er zijn. 
In deze filosofie past een activiteitenaanbod dat aansluit op de 
 inte resses van  ouderen. Het Jacobs Gasthuis kent een activiteiten
aanbod, waarbij het accent ligt op elkaar in kleiner verband  ontmoeten. 
 Wekelijks zijn er activiteiten, zoals koffiedrinken, borrelmiddag, zang, 
spel, bingo, bloemschikken en handwerken. Periodiek worden er 
 daguitjes  georganiseerd. 
Daarnaast kunnen bewoners van het Jacobs Gasthuis gebruikmaken 
van het veelzijdige activiteitenaanbod van Frankeland. Zo worden er 
vanuit Frankeland themamiddagen en activiteiten buitenshuis geor
ganiseerd, waaronder bustochten, theatervoorstellingen en museum
bezoeken. 
Het Jacobs Gasthuis heeft een aantal voorzieningen, zoals een 
 bibliotheek, een internetcafé, een kapsalon en pedicure aan huis. 

Brasserie Lidwien
Brasserie Lidwien is het àlacarterestaurant van Frankeland waar 
 bewoners van het Jacobs Gasthuis en DrieLanen in een sfeervolle 
ambiance hun maaltijd kunnen nuttigen. Bij mooi weer kan ook  gebruik 
worden gemaakt van het buitenterras. Brasserie Lidwien is de  gehele 
dag geopend en biedt een uitgebreide kaart voor koffie, thee, (fris)drank 
en snacks.
Eén van de meest populaire feestelijkheden is het regelmatig terug
kerende specialiteitenrestaurant. Onder het genot van gepaste 
live muziek krijgen de bewoners, cliënten en gasten een exclusief 
vijfgangen diner  geserveerd.  

Sport- en Recreatieclub
De Frankelandgroep heeft een eigen Sport en Recreatieclub voor 
haar bewoners en cliënten. Deze Sport en Recreatieclub bevindt 
zich in Frankeland en omvat een zwembad, fitheidsruimte, solarium 
en buiten recreatie. Het zwembad heeft een extra brede trap met 
 leuningen, een speciale lift, een hogere water en luchttemperatuur en 
speciaal ontworpen kleed en doucheruimten. 
In de fitheidsruimte staan diverse persluchtgestuurde toestellen waar
mee door ouderen op eenvoudige en verantwoorde wijze kan worden 
geoefend. Naast de fitheidsruimte is een aparte ruimte met solarium. 
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Welzijn en welbevinden

Grenzend aan het zwembad ligt een buitenterras dat uitkijkt op de 
 binnentuin van Frankeland. In deze binnentuin is een ruim aanbod aan 
buitenrecreatie te vinden, zoals midgetgolfbanen, een jeu de boules
baan, een reuzenschaakbord en een tafeltennistafel. 

Villa de Pastorie
De Frankelandgroep biedt bewoners en cliënten van de  Frankelandgroep 
ook de mogelijkheid om een dagje uit dan wel met vakantie te gaan.  
De Frankelandgroep is in het bezit van Villa de Pastorie in  Rockanje. 
Deze monumentale villa is bedoeld voor ouderen die niet meer 
goed in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan en heeft dan ook 
 voorzieningen voor minder validen.
De villa heeft een fraai aangelegde tuin en ligt midden in het centrum 
van Rockanje. Winkelen, wandelen in de natuur of een uitstapje naar 
het strand liggen binnen handbereik.

La Sorpresa
La Sorpresa (‘de verrassing’) is de vakantievilla van de  Frankelandgroep 
in het Spaanse dorp Benissa, vlakbij Calpe. De tegen een berg  gelegen 
driehonderd jaar oude wijnboerderij (finca) biedt prachtig  uitzicht op 
zee en de omringende bergen. 
Bewoners, cliënten en 55plussers uit de regio, die nog redelijk ter been 
zijn, kunnen bij La Sorpresa in een veilige en vertrouwde  omgeving 
 vakantie vieren. Die veilige en vertrouwde omgeving wordt dankzij 
vrijwilligers, die de vakantievierders zo nodig begeleiden, mogelijk 
 gemaakt.



centrum voor verzorgd wonen

Burgemeester Knappertlaan 59     I     3116 BC Schiedam     I     010  246 00 86     I     www.frankelandgroep.nl
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Schiewaegh

Gouden keurmerk in de zorg

Vaartland

Gouden keurmerk in de zorg

Frankeland
Sint Liduinastraat 10
3117 CS  Schiedam
Tel.: 010  426 49 25

Schiewaegh
Nieuwe Damlaan 759  
3119 AT  Schiedam
Tel.: 010  409 32 00

Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2
3122 JT  Schiedam
Tel.: 010  247 55 55

Vaartland
Dillenburgsingel 9
3136 EA  Vlaardingen
Tel.: 010  475 91 11

Jacobs Gasthuis valt onder de paraplu van de Frankelandgroep samen met:


