“Op mijn
verjaardag hebben
we lekker gepicknickt
in de Boskamer.”
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WELKOM
IN
WZH OOSTERHEEM

WZH OOSTERHEEM

IN HET KORT

WZH Oosterheem staat in de jongste wijk van Zoetermeer en
is centraal gelegen. Het winkelcentrum ligt om de hoek en
de wekelijkse markt staat voor de deur. WZH Oosterheem is
een modern en sfeervol woonzorgcentrum en van alle
gemakken voorzien. Komt u snel een kijkje nemen?

SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Oosterheem 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;
• dagactiviteitencentrum.

THUIS VOELEN
Wij vinden het belangrijk dat u kunt leven op een manier die bij u
past. Wij horen graag waarvan u geniet en welk hobby’s u heeft.
Samen kijken we specifiek naar wat u zelf kunt en waarbij u
ondersteuning wenst. Uw familie en vrienden betrekken we zoveel
mogelijk bij uw dagelijkse zorg. Wij vinden het belangrijk dat u
zich thuis voelt. Ook een prettige leefomgeving draagt hier aan bij.
De appartementen zijn ruim en licht. U heeft een eigen badkamer.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de gezamenlijke huiskamers.
De brede gangen en de open deuren vergroten de leef- en
beweegruimte en nodigen u uit om in beweging te komen.

MODERNE OMGEVING
In WZH Oosterheem is het buitenleven naar binnen gehaald.
Dit ziet u terug in het interieur; de natuurlijke materialen, tinten
en patronen geven de appartementen en algemene ruimtes sfeer.
U kunt heerlijk ontspannen in de Boskamer. Gedroogde bomen,
mos en schors zorgen voor een complete boservaring. Als eerste in
Nederland maakt WZH Oosterheem gebruik van dynamische
verlichting: een uniek en therapeutisch lichtsysteem dat meegaat
met het ritme van de dag.

DAGACTIVITEITENCENTRUM
Het dagactiviteitencentrum van WZH Oosterheem heeft
verschillende gespecialiseerde programma’s gericht op beleving,
beweging en het behouden van vaardigheden. We besteden veel
aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door met elkaar te
koken. Samen kijken we 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. Mocht u nog geen
indicatie hebben, dan helpen wij u graag met het aanvragen hiervan.

Wilt u een rondleiding in WZH Oosterheem 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.
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WZH Oosterheem
Florence Nightingalelaan 92
2721 NP Zoetermeer
TELEFOON: 079
FAX: 079

344 30 00

344 30 01

INTERNET: www.wzh.nl/oosterheem
E-MAIL: oosterheem@wzh.nl

Volg WZH ook via:

