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WZH De Strijp is een huiselijk woonzorgcentrum voor 

ouderen met dementie en voor mensen met Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). In WZH De Strijp zult u 

zich snel thuis voelen.

U vindt hier gezellige huiskamers, een kooktheater, mooie tuinen, 
een bioscoop en dat allemaal gelijkvloers. WZH De Strijp is een 
levendige omgeving, waar u zich kunt vermaken.

SPECIALISTISCHE ZORG
WZH De Strijp heeft vele mogelijkheden op het gebied van zorg, 
begeleiding en behandeling. Wij bieden:
• kleinschalig wonen voor ouderen met dementie;
• wonen met NAH-begeleiding voor senioren;
• Pluswonen Polanenhof (NAH).

WONEN MET DEMENTIE
WZH De Strijp is gespecialiseerd in kleinschalig wonen voor ouderen 
met dementie. Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. 
De interactie en het samenleven met familie en vrienden dragen 
hieraan bij. Zij worden zoveel mogelijk bij uw dagelijkse zorg 
betrokken. De kamers zijn praktisch, simpel en bieden voldoende 
privacy. De gezamenlijke huiskamers zijn gezellig, sfeervol en bieden 
de ruimte voor onze ouderen om samen te komen. De brede gangen 
en de open deuren vergroten de leef- en beweegruimte en nodigen 
uit om in beweging te komen.

VEEL BEWEGINGSVRIJHEID
Als één van de weinige wooncentra in de regio is bij WZH De Strijp 
alles gelijkvloers. Daarnaast is deze locatie uniek door het open 
deuren beleid. Hierdoor zijn meerdere ruimten toegankelijk en 

hebben bewoners volop bewegingsvrijheid. Aan iedere huiskamer 
van WZH De Strijp grenst een tuin, waardoor ouderen zelfstandig 
naar buiten kunnen. Ook bij het kooktheater, waar u samen met 
uw bezoek een kopje koffie kan drinken, grenst een grote tuin.

WONEN MET NAH-BEGELEIDING
Heeft u Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en bent u ouder dan 
55 jaar? Bij WZH De Strijp krijgt u zorg en begeleiding die aansluit 
op uw wensen en behoeften. U heeft een eigen, ruime studio met een 
badkamer en toilet. De woning biedt u voldoende bewegingsvrijheid. 
We gaan op zoek naar een leven dat bij u past. Een persoonlijk 
dagprogramma is een essentieel onderdeel hiervan. 

PLUSWONEN POLANENHOF
Pluswonen Polanenhof is een thuis voor volwassenen tussen de 
18 en 55 jaar met NAH. Bij Pluswonen Polanenhof heeft u een 
eigen driekamer appartement en alle zorg, behandeling en 
begeleiding die u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen leven.

Wilt u een rondleiding in WZH De Strijp of heeft u vragen over 
de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze 
klantenservice via 070 756 1600 of klantenservice@wzh.nl.
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