
Tijdelijk verblijf
U woont thuis met behulp van passende ondersteuning, maar door 
bijvoorbeeld een medische ingreep heeft u tijdelijk meer zorg nodig. 
Dan kunt u bij PCSOH terecht. U krijgt zorg en begeleiding en u kunt 
meedoen met de activiteiten in huis. 



TIJDELIJK MEER ZORG NODIG 
U heeft tijdelijk meer zorg nodig na bijvoorbeeld een ziekenhuis  
opname of een medische ingreep. De zorg die u nodig heeft is thuis  
niet mogelijk. Dan kunt u tijdelijk bij PCSOH verblijven. Bij ons  
krijgt u alle zorg en begeleiding die u nodig heeft om goed te kunnen  
herstellen. 

RUSTMOMENT MANTELZORGER
Soms zijn de mantelzorgtaken zwaar en is het prettig als er een 
rustpauze genomen kan worden. Als uw mantelzorger tijdelijk geen 
zorg en begeleiding kan bieden, dan kunt u terecht bij PCSOH. Uw  
mantelzorger kan dan zijn of haar aandacht even ergens anders op 
richten terwijl u in goede handen bent. 

UW KAMER 
U krijgt een eigen kamer in één van onze zorgcentra. De kamer is 
ingericht, maar u kunt natuurlijk persoonlijke spullen meenemen.  
De maaltijden kunt u zowel op uw kamer, als samen met anderen in 
de ontmoetingsruimtes gebruiken. U kunt ook deelnemen aan alle 
activiteiten in het zorgcentrum.

HOE LANG MAG IK BLIJVEN? 
Aangesterkt weer naar huis gaan, dat is het streven als u tijdelijk  
verblijft bij PCSOH. Soms heeft u daar slechts een aantal dagen voor 
nodig en soms een aantal weken. Heeft u daarna nog zorg nodig? 
Dan helpen we u met het vinden van een passende oplossing. 



KOSTEN EN INDICATIE 
Afhankelijk van uw situatie maakt u gebruik van Eerstelijns  
Verblijf (ELV), de WMO-voorziening van uw gemeente of een ZZP  
indicatie. PCSOH ondersteunt u bij het aanvragen van de juiste voor-
ziening. 

AANMELDEN 
Wilt u meer weten over tijdelijk verblijf bij PCSOH? 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.

‘Hier kan ik rustig 
aansterken zodat 
ik met een goed 
gevoel weer naar 
huis kan.’ 



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 


