
WELKOM IN 
WZH PRINSENHOF

Prinsenhof

“Het is hier fijn wonen,     
      er is elke dag van     
           alles te doen”



Aan de rand van Leidschendam ligt het sfeervolle 

woonzorgcentrum WZH Prinsenhof. Het centrum biedt  

zorg en wonen aan mensen met dementie en mensen  

met beperkingen door een chronische lichamelijke 

aandoening.

In WZH Prinsenhof komen de privacy van een eigen appartement 
en de gezelligheid van de gezamenlijke huiskamers, ontmoetings-
ruimtes en fijne tuinen samen. Het woonzorgcentrum is licht,  
ruim en biedt veel bewegingsruimte. 

SPECIALISTISCHE ZORG 
WZH Prinsenhof biedt vele mogelijkheden op het gebied van zorg, 
begeleiding en behandeling. Wij bieden:
• kleinschalig wonen voor ouderen met dementie;
• wonen met zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke 

aandoening; 
• dagactiviteiten- en ontmoetingscentrum.
 
PASSEND WONEN 
Wij vinden het belangrijk dat u kunt leven op een manier die bij  
u past. We gaan met u en uw mantelzorgers in gesprek over uw 
persoonlijke wensen en uw leefritme. Samen kijken we vervolgens 
waar u zich thuis voelt. Voor ouderen met dementie is dit in  
één van de kleinschalige woongroepen. Wanneer u intensieve zorg 
nodig heeft, vanwege een chronische lichamelijke aandoening, 
kijken we specifiek naar wat u zelf kunt en waarbij u ondersteuning 
wenst. U voelt zich prettiger wanneer u dat wat u kunt, ook zelf 
doet. 
 

WZH PRINSENHOF IN HET KORT



ACTIEF VERENIGINGSLEVEN
Wij staan bekend om ons ruime activiteitenaanbod. Wanneer u 
voor langere tijd in ons woonzorgcentrum woont, kunt u dagelijks 
aan verschillende activiteiten meedoen. Denk aan zingen, schilderen 
en bewegen. U kunt wekelijks genieten van een optreden of 
voorstelling in de Tuinzaal, uzelf laten verwennen bij de beauty club 
of naar de kapper. 

DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM 
Het ontmoetingscentrum van WZH Prinsenhof is dé plek in de wijk 
waar u elkaar ontmoet en meedoet! Samen organiseren we 
activiteiten om actief en fit te blijven. We kijken met u wat bij u 
past en nodigen u uit om actief mee te doen. Om u te ondersteunen 
in de thuissituatie, geven wij u en uw mantelzorgers gratis advies 
en informatie. Binnen het programma besteden we veel aandacht 
aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door met elkaar te bewegen.

Wilt u een rondleiding in WZH Prinsenhof of heeft u vragen over  
de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze 
klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl.



 

Volg WZH ook via:

WZH Prinsenhof

Gravin Juliana van Stolberglaan 1

2263 AA Leidschendam

TELEFOON: 070 756 24 00 

FAX: 070 756 24 01

 INTERNET: www.wzh.nl/prinsenhof 

E-MAIL: prinsenhof@wzh.nl
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