
WELKOM IN 
WZH SAMMERSBRUG

       “Met mijn familie    
             om mij heen, 
         voel ik me thuis.”

Sammersbrug



Heeft u de diagnose dementie of een chronische lichamelijke 

aandoening? Bij WZH Sammersbrug woont u sfeervol in 

een ruim opgezet woonzorgcentrum. WZH Sammersbrug 

is gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag. 

In WZH Sammersbrug komen de gezelligheid van de gezamenlijke 
huiskamers, ontmoetingsruimtes en heerlijke tuinen samen.  
Het woonzorgcentrum is licht, ruim en heeft veel bewegingsruimte. 
In het gezellige SammersPlaza doet u mee aan diverse activiteiten, 
vindt u het internetcafé en de drankencorner. 
 
SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Sammersbrug heeft 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;
• screening- en observatie. 

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 SAMMERSBRUG IN HET KORT



SCREENING- EN OBSERVATIEAFDELING 
Als uw zorgbehoefte nog niet helemaal duidelijk is, biedt onze 
screening- en observatieafdeling een oplossing. Onze medewerkers 
zijn gespecialiseerd in het stellen van een diagnose bij lichamelijke 
en psychogeriatrische problemen. Tijdens uw tijdelijke verblijf op 
deze afdeling wordt binnen een periode van drie maanden uw 
exacte zorgbehoefte en nodige behandeling vastgesteld. Zo kunnen 
wij vaststellen of thuis wonen met zorg mogelijk is of dat wonen 
in een woonzorgcentrum het beste advies is. 
 

UITGEBREID ACTIVITEITENPROGRAMMA
Gezellig samen koffieconcerten bezoeken, een film kijken, dineren 
of gewoon een kopje koffie drinken: het kan allemaal in WZH 
Sammersbrug. Wekelijks vinden activiteiten plaats onder leiding 
van een activiteitenbegeleider, met de ondersteuning van 
vrijwilligers. We zijn benieuwd naar uw interesses, belangstelling 
en hobby’s. Samen kijken we welke verenigingen daarop aansluiten. 
U bent van harte welkom deel te nemen! 

Wilt u een rondleiding in WZH Sammersbrug 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 Sammersbrug

Lichtenbergweg 150

2532 AK Den Haag

TELEFOON: 070 756 17 00   

FAX: 070 756 17 01

 INTERNET: www.wzh.nl/sammersbrug  

 E-MAIL: sammersbrug@wzh.nl
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