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Informatief bezoek aan Nederland voor de integrale zorgsector op 9-12 april 2013

Instelling/bedrijf Activiteiten

1 Inforesidencias 
Consultancy gericht op ouderenzorg, verpleegtehuizen en alle 

activiteiten die daarmee te maken hebben.

www.inforesidencias.com

2 Fundación San Cándido
Grootschalige residentie voor dementerende of ouderen met 

matige tot ernstige gedragsproblemen, en dagopvang.

www.sancandido.es

3 Residencia El Santo Cristo del Nogal
Kleinschalige residentie voor ouderen die eventueel lijden aan 

Dementie, Alzheimer of Parkinson.

www.exporesidencias.com/htm/es/cg/Residencias_tercera_edad_en_madrid_arturo_soria_santocristodenogal.htm

4 Ovida Centro Intergeneracional
Gecombineerde residentie voor ouderen en jongeren met 

verschillende doelgroep gerichte activiteiten en faciliteiten.

www.ovida.es

5 Fundació Sociosanitária de Manresa
Overkoepelende organisatie van verschillende residenties en 

dagopvang in Catalonië.

www.fssm.cat

6 Centre residencia Joviar S.L. Grootschalig begeleid verpleegtehuis en dagopvang.

www.residenciajoviar.com

7 Residencia Matacás
Begeleid verpleegtehuis en dagopvang aangevuld met medische 

zorg en fysiotherapie.

www.residenciamatacas.com

8 IBADA Institució Benefica Amics dels Avis Grootschalig begeleid verpleegtehuis en dagopvang.

www.ibada.cat

9 Glolvi S.L. (Residencial Palau) Begeleid verpleegtehuis en dagopvang in Catalonië.

www.residencialpalau.com/CAS/

10 Fundació Pere Mata, Fund Priv
Begeleid verpleegtehuis voor mensen met psychische stoornissen 

of een handicap.

www.fundacioperemata.cat

11 ROAR Soluciones
Adviesbureau voor interieur en technische bijstand aan het 

dagelijks leven van mensen met een handicap.

12 Centro Gerontologico Ablaña Begeleid verpleegtehuis en dagopvang met medische consultancy 

en fysiotherapie. 

www.tusmayores.com

13 Residencia la Font Residentie en dagopvang voor ouderen met daarbij 

psychologische ondersteuning, medische consultancy en 

http://www.inforesidencias.com/
http://www.exporesidencias.com/htm/es/cg/Residencias_tercera_edad_en_madrid_arturo_soria_santocristodenogal.htm
http://www.ovida.es/
http://www.fssm.cat/
http://www.residenciajoviar.com/
http://www.residenciamatacas.com/
http://www.ibada.cat/


www.residencia-lafont.com

14 Residencia Vellsola Verpleegtehuis welke bestaat uit drie residenties, deze zijn 

ingedeeld naar mate van afhankelijkheid van de bewoners.
vellsola.es

15 IDEA Innovación Consultant en aanbieder van uitgebreide gezondheids-en sociale 

diensten in de zorgsector. Adviesbureau gespecialiseerd in het 

beheer en promotie van een residentie, gezondheidszorg en 

revalidatie, online training en gespecialiseerde consultancy. 
www.ideainnovacion.com

16 Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - SAAS Landelijke organisatie in Andorra die de belangen van een goede 

en zorgvuldige dienstverlening in de zorgsector behartigd. Zij 

bieden ondersteuning op verschillende fronten binnen de 

zorgsector voor de inwoners en ook werknemers in de zorg  van 

www.saas.ad

Meer informatie: elise@transfer-lbc.com of tel: +34.93.272 47 90 (Elise van de Ven)


