
Thuiszorg
U woont prettig in uw eigen omgeving en dat wilt u het liefste zo houden.  
De afgelopen tijd gaat niet alles u even gemakkelijk af. Dagelijkse  
dingen worden steeds lastiger. Aankleden, douchen, steunkousen 
aan- of uittrekken of het nemen van de juiste medicijnen. PCSOH  
kan u hierbij ondersteunen zodat u in uw vertrouwde omgeving kunt 
blijven wonen. 



HULP BIJ HET DAGELIJKS LEVEN
Als alledaagse dingen minder makkelijk gaan door ouderdom,  
ziekte of handicap dan helpt de juiste ondersteuning u. U kunt  
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen als u moeite heeft met aankleden 
of het reguleren van uw medicijn gebruik. 

VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN
Het kan zijn dat u tijdelijk of voor langere tijd verpleegkundige onder-
steuning nodig heeft. De wijkverpleegkundigen van PCSOH komen 
bij u thuis. Samen met u kijken zij welke zorg u nodig heeft. Zij  
kunnen u bijvoorbeeld helpen met wondverzorging, het inbrengen 
van een katheter of het toedienen van een injectie. 

VASTE GEZICHTEN 
PCSOH werkt met kleine wijkteams, waardoor u zoveel mogelijk  
dezelfde medewerkers ziet. Samen bepaalt u op welke moment u de 
zorgt ontvangt. Als u door een veranderende situatie meer zorg nodig 
heeft, helpt uw wijkteam u bij het organiseren hiervan. 

VOOR WIE IS DE THUISZORG
De thuiszorg kan geleverd worden vanuit de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In het laatste geval is een 
indicatie van het CIZ nodig. 

INDICATIE AANVRAGEN
Uw wijkverpleegkundige of het CIZ bepaalt hoeveel en welke  
specifieke thuiszorg u vergoed krijgt. Heeft u vragen of hulp nodig bij 
het aanvragen van een indicatie? Neem gerust contact op met één 
van onze zorgcentra.



KOSTEN 
Afhankelijk van uw indicatie betaalt u een eigen bijdrage. Dit 
hangt af van uw inkomen en de wet waaruit uw zorg valt. Als u  
vragen heeft over de vergoeding dan kunt u contact opnemen met 
met één van onze zorgcentra.

AANMELDEN
Wilt u meer weten over zorg bij u thuis of wilt u zich aanmelden?  
Kijk op onze website of neem contact op met het zorgcentrum bij u 
in de buurt. Bel voor Horizon (Hoofddorp) 023 - 56 16 000 of voor 
Westerkim (Nieuw-Vennep) 0252 - 62 36 23.

‘Opstaan en  
aankleden werd 
steeds moeilijker, 
door de thuiszorg 
ben ik weer flexibel’. 



PCSOH staat voor Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg 
Haarlemmermeer. Vanuit onze locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep  
bieden wij alle vormen van zorg en welzijn voor ouderen. Onze  
kernwaarden naastenliefde, geborgenheid, verantwoordelijkheid 
en betrouwbaarheid zijn voor ons leidend. Vanuit onze christelijke  
levensvisie willen we dat ieder mens zich gezien en gerespecteerd 
weet. Zodat iedereen kan ervaren: hier ben ik thuis. 

Contact
ZORGCENTRUM HORIZON
Kruislaan 54 
2131 WE Hoofddorp
T 023 – 56 16 000

ZORGCENTRUM WESTERKIM
Zaaiersstraat 1
2151 CK Nieuw-Vennep
T 0252 – 62 36 23
 
info@pcsoh.nl
www.pcsoh.nl 


