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Wanneer zelfstandig wonen door lichamelijke aandoeningen of 

dementie niet meer gaat, bent u welkom in De Open Hof. Dit 

knusse verpleeghuis met 95 bewoners biedt een veilige 

woonomgeving met 24-uur zorg in de nabijheid. U wordt hier 

ondersteund in uw zelfredzaamheid zodat u zoveel mogelijk zelf 

kunt doen. Bewoners die moeite hebben met het invullen van de 

dag, worden overdag begeleid in de gezamenlijke huiskamers. Wij 

bieden bescherming met zo veel mogelijk vrijheid en dit betekent 

dat De Open Hof, ondanks veiligheidsmaatregelen, een open 

gebouw is. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te 

nemen aan activiteiten in het huis. 

 

U beschikt over een appartement met een woon-/slaapkamer, 

kitchenette en douche met toilet.  

Welkom 

Zorgverlening 

De zorg is in handen van een deskundig team met een specialist 

ouderengeneeskunde, verzorgend en verplegend personeel en 

behandelaars. Zo nodig wordt de fysiotherapeut, ergotherapeut, 

psycholoog, logopedist of maatschappelijke werker betrokken bij 

uw zorg. U heeft een eigen contactpersoon die ook het eerste 

aanspreekpunt is voor uw familie. Ons streven is dat u hier zo 

veel mogelijk het leven leidt dat u gewend bent.  



De maaltijden worden geserveerd in het restaurant, de 

huiskamers of in uw appartement. Voor een drankje en 

gezelligheid bent u welkom in het café. Er zijn volop activiteiten 

waaraan u kunt deelnemen. Het programma wordt zo goed 

mogelijk afgestemd op de wensen van bewoners en bewegen 

staat hierbij hoog in het vaandel. U kunt naast de activiteiten in 

huis, ook deelnemen aan het activiteitenprogramma van 

naastgelegen wijkservicepunt het Hoekhuis. Er is een kapsalon 

en bibliotheek in huis.  

Indicatie 

Om in aanmerking te komen voor een appartement in De Open 

Hof heeft u een indicatiebesluit voor beschut of beschermd 

wonen nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In dit 

indicatiebesluit staat op welke zorg u recht heeft. De invulling 

van de zorg wordt afgestemd op uw wensen en de eventuele 

ondersteuning die uw familie of kennissen kunnen bieden. Wij 

zijn nieuwsgierig naar wie u bent, uw gewoontes, interesses en 

hoe u uw leven wilt leiden. Zodat wij samen met u of uw 

vertegenwoordiger, goede afspraken kunnen maken over welke 

zorg, behandeling en dagbesteding wij u bieden.  

Voorzieningen 

Uw welzijn staat voorop en wij willen u behalve de juiste zorg, 

ook graag voldoende gezelligheid en vertier bieden.  

http://www.ciz.nl/
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Rondleiding 

Heeft u vragen of wilt u graag een keer komen kijken? Bij de 

zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau kunt u terecht met 

al uw vragen en ook een afspraak maken voor een rondleiding.  

U kunt ze bereiken op telefoonnummer 020 - 592 54 20 of 

csb@zgao.nl. U bent van harte welkom.  
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