Uw zorg: onze zorg
Geborgenheid
‘Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een
goed hart.’ Veel cliënten zullen met deze woorden
hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Het is immers een prettig gevoel dat er
altijd professionele zorgverleners in de buurt zijn.
En die zijn er, bij Protestants Christelijke Stichting
Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH). Wij willen
onze cliënten vóór alles een gevoel van geborgenheid geven. Onze medewerkers omringen hun
cliënten dan ook met zorg en aandacht.

Contactgegevens
Verzorgingscentrum Horizon
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
T 023 - 56 16 000

Verzorgingscentrum Westerkim
Zaaiersstraat 1
2151 CK Nieuw-Vennep
T 0252 - 62 36 23

Centrale administratie
Sikkelstraat 113
2151 CL Nieuw-Vennep
T 0252 - 68 96 61
info@pcsoh.nl
www.pcsoh.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg
T 088-78 91 300
www.ciz.nl

Ouderenzorg
met een eigen gezicht

Uw zorg: onze zorg
Als u mocht kiezen, zou u ‘t liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig maken
tal van voorzieningen dat vandaag de dag voor
senioren daadwerkelijk mogelijk. Evenwel kan er
op een zeker moment een zorgvraag ontstaan. Uw
gezondheid gaat achteruit en er treden lichamelijke
of geestelijke klachten op. Kortom, zelfstandig
wonen wordt steeds zwaarder.
Met de ontstane zorgvraag kunt u naar Stichting
PCSOH gaan. Wij leveren vanuit onze verzorgingshuizen verschillende soorten zorg en andere diensten aan senioren in en rond onze locaties.
Stichting PCSOH bestaat uit de volgende locaties:
• Verzorgingscentrum Horizon in Hoofddorp
• Verzorgingscentrum Westerkim in Nieuw-Vennep
De Stichting PCSOH verhuurt daarnaast in Hoofddorp een aantal seniorenappartementen die gekoppeld zijn aan het verzorgingshuis. Op die manier kan
van diverse faciliteiten en voorzieningen gebruik
worden gemaakt. Wij willen, vanuit een protestantschristelijke visie en levenshouding, geborgenheid
bieden aan ouderen.

Ons aanbod van dienstverlening bestaat onder meer uit
de volgende elementen:

Thuiszorg (extramurale zorg):
•
•
•
•

Huishoudelijke verzorging *)
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding

Intramurale zorg:

• Langdurig verblijf
• Kortdurend verblijf
• Verpleging (uitsluitend in Westerkim)

Overige diensten en faciliteiten:

• huiswinkel
• allerhande welzijnsactiviteiten, zoals een ﬁlm
kijken, kaarten maken en bingo spelen
• restaurant
• leveren van maaltijden bij u thuis
• technische diensten
• informatie en advies
• ondersteuning bij aanvragen indicatie
• ontmoetingscentrum
• haarverzorging
• voetverzorging
• oefentherapie-Mensendieck (uitsluitend in Horizon)

Om in aanmerking te komen voor zorg, dient u te
beschikken over een indicatie. U kunt hiervoor
contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ), telefoonnummer 020 - 347 28 08 of via
www.ciz.nl.
Het CIZ bepaalt de omvang van de benodigde zorg.
Dit zal worden aangegeven in een Zorgzwaartepakket
(ZZP). Vervolgens kunt u bij de indicatiestelling
aangeven van welke zorgaanbieder u bij voorkeur
de zorg wilt ontvangen. Dit wordt ook wel de ‘voorkeursaanbieder’ genoemd. De indicatie zal door het
CIZ worden verzonden. De voorkeursaanbieder krijgt
vervolgens een zorgtoewijzingsbericht, waarmee u op
de wachtlijst van de zorgaanbieder wordt geplaatst.

Wanneer u kiest voor één van onze locaties, dan
zal een medewerker van onze Stichting contact
met u opnemen voor een eerste kennismaking: het
intakegesprek. Indien we binnen de betreffende
locatie de zorg kunnen leveren, zullen we opnieuw
contact opnemen. Zodra er overeenstemming is
over de ingangsdatum en de te leveren zorg –
passend binnen het Zorgzwaartepakket – zal een
overeenkomst worden opgemaakt die door beide
partijen wordt ondertekend. Vanaf dat moment
bent u cliënt bij Stichting PCSOH en ontvangt u de
zorg die u nodig hebt.

*) Huishoudelijke verzorging valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit kan ook door
onze eigen medewerkers worden ingevuld. De aanvraag voor huishoudelijke verzorging verloopt via de
gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht op één
van onze locaties.
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