
“Ik voel mij hier 
echt thuis”

WELKOM IN 
WZH WATERHOF

Waterhof



WZH Waterhof is een ruim opgezet woonzorgcentrum in 

stadsdeel Escamp in Den Haag. In dit ruime en gezellige 

woonzorgcentrum valt veel te beleven.

Wanneer u binnenkomt, ervaart u direct hoe het Dagactiviteiten- 
en Ontmoetingscentrum bruist van gezelligheid. Een ontmoetings-
plaats voor bewoners van WZH Waterhof, familieleden, 
deelnemers van de dagactiviteiten en bezoekers uit de buurt.

SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Waterhof 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;
• Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum;
• hospice.

PASSEND WONEN
Wij vinden het belangrijk dat u kunt leven op een manier die bij u 
past. Wij horen graag waarvan u geniet en welke hobby’s u heeft. 
Samen kijken we vervolgens waar u zich thuis voelt. 

Voor ouderen met dementie is dit in één van de kleinschalige 
woongroepen. U heeft de privacy van een eigen appartement en 
de gezelligheid in de huiskamer. 

Wanneer u intensieve zorg nodig heeft vanwege een chronische 
lichamelijke aandoening, kijken we specifiek naar wat u zelf kunt 
en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Wij moedigen u aan om 
dat wat u kunt, ook zelf te doen.

WZH WATERHOF IN HET KORT



DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM
Lekker bewegen, uw geheugen actief houden of schilderen.  
Het is een greep uit ons programma in het Dagactiviteiten- en 
Ontmoetings centrum. Het Dagactiviteitencentrum is er voor 
mensen met (beginnende) dementie, cognitieve geheugenproblemen 
en voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte en/of 
ouderdom. Samen met u kijken we welke activiteiten u wilt en kunt 
doen op basis van uw zelfredzaamheid, mobiliteit en interesses. 
Hebt u geen indicatie, maar bent u wel op zoek naar sociaal 
contact, leuke activiteiten en ondersteuning gericht op alledaagse 
zaken? U bent van harte welkom in ons Ontmoetingscentrum.

HOSPICE
Bent u ongeneeslijk ziek en is thuis wonen niet langer meer 
mogelijk? Bij het WZH Hospice vindt u een rustige omgeving met 
passende begeleiding, ondersteuning en intensieve zorg.

GARANTWONINGEN 
Zelfstandig wonen in een ruim appartement met ondersteuning 
van onze thuiszorgmedewerkers? Dat kan bij WZH. U huurt de 
garantwoning van de woningcorporatie en kunt een beroep doen 
op de thuiszorg en voorzieningen van WZH.

Wilt u een rondleiding in WZH Waterhof 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 Waterhof

Polanenhof 130

2548 MC  Den Haag

TELEFOON: 070 756 15 00  

FAX: 070 756 15 01

 INTERNET: www.wzh.nl/waterhof  

E-MAIL: waterhof@wzh.nl
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