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De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum in Hoogeveen. 

In ons huis vormen wij als bewoners, cliënten, naasten, medewerkers 

en vrijwilligers samen de Westerkim familie. Dit betekent dat we 

vanuit naastenliefde om elkaar geven, aan elkaar denken en voor 

elkaar zorgen. 

Als het zelfstandig wonen en leven u zwaar valt, kunt u komen  

wonen in de Westerkim. U heeft hier uw eigen appartement  

en ontvangt alle zorg en begeleiding die u nodig heeft.

Wilt u meer informatie of wilt u een kijkje nemen in ons  

woonzorgcentrum? U bent van harte welkom. Belt u dan  

met 0528 - 26 40 38 of mail naar info@westerkim.nl.

Of kom naar het  inloopspreekuur. Dit is iedere dinsdag van  

15.00 tot 16.00 uur. U kunt zich melden bij de receptie.

Welkom thuis

Welkom bij 
de Westerkim 
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Het loslaten van uw eigen woonomgeving en zelfstan-

digheid is een groot verlies. Misschien voelt u zich 

ontredderd of bent u bang voor het onbekende. 

Ook voor uw naasten kan uw verhuizing naar ons 

woonzorgcentrum een grote impact hebben: zij hebben 

lange tijd voor u gezorgd en laten dat nu los.

Visie op wonen & zorg

U bent van waarde

Wij kennen u en u kent ons 

U mag erop vertrouwen dat wij u zien als een waardevol mens die recht heeft op liefde, 

aandacht en zorg. Vanuit deze visie ondersteunen wij u om uw leven voort te zetten op een 

manier die bij u past. Daarvoor is het nodig dat wij u leren kennen. Wij willen graag weten 

hoe u leeft, wat u belangrijk vindt en waar u van houdt. Dat schrijven wij in uw levensver-

haal en uw zorgplan en zo sluiten wij aan bij de manier waarop u het liefste leeft.
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U woont hier

De plek waar u woont, is de plek waar u 

zich helemaal thuis voelt en uzelf kunt 

zijn. Met uw eigen spullen om u heen en 

uw eigen sfeer. Met veel of weinig plan-

ten, met een klassieke of moderne uitstra-

ling. U bepaalt hoe uw appartement eruit 

ziet. Wonen gaat ook over uw manier van 

leven. Over hoe en wanneer u eet, wie bij 

u mag binnenkomen en hoeveel privacy 

u wenst. Wij respecteren uw manier van 

wonen en leven.

U kiest uw zorg

Een fijne dag: dat is wat wij u wensen. 

Daarom sluit onze zorg aan bij de manier 

waarop u uw dag wilt inrichten. Wilt en 

kunt u zelf uw medicatie beheren en u 

zelfstandig wassen en aankleden? Of wilt 

u hier liever hulp bij zodat u meer energie 

heeft om andere dingen te doen die u fijn 

vindt? U kiest welke zorg u nodig heeft 

om een fijne dag te beleven. Wij nemen 

de zorg van u over op het moment dat u 

dat wenst.
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U doet mee

Hobby’s en activiteiten geven kleur aan 

het leven. Houdt u van lezen, fietsen of 

handwerken? Dan kunt u dat hier ook 

doen. Zelfstandig of met hulp van een 

vrijwilliger. Individueel of in groepsver-

band. Binnen of buiten de Westerkim. Wij 

zoeken samen met u naar een zinvolle 

daginvulling die aansluit bij uw manier 

van leven. 

U bent van waarde

U bent van waarde voor de mensen om 

u heen en zij zijn belangrijk voor u: uw 

naasten, uw kennissen, maar ook uw 

medebewoners en zorgmedewerkers. 

U hoort bij elkaar en zorgt voor elkaar. 

Dat doet u door samen een kopje thee 

te drinken, elkaar een schouderklopje 

te geven of een gesprek te voeren. Wij 

begrijpen hoe belangrijk contacten voor 

u zijn en heten uw naasten en kennissen 

daarom van harte welkom in ons midden.
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Identiteit

Een christelijk huis
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Wij geloven in de liefde van God. Vanuit deze liefde  

leven en werken wij en zien wij ieder mens als  

waardevol. Ongeacht afkomst, culturele achtergrond  

of overtuiging. Wij geloven dat iedereen recht heeft  

op liefde, aandacht en zorg en dat het gezin  

daarvoor de meest passende vorm is. 

Gewoonten en gebruiken

U herkent bij de Westerkim de gewoon-

ten en gebruiken van het christelijk 

geloof. Zo bidden wij bij de maaltijden 

en lezen een gedeelte uit de bijbel of een 

bijbels dagboek. Ook kijken en luisteren 

wij op de huiskamers graag naar pro-

gramma’s met geestelijke liederen.

Geestelijk verzorgers

In de Westerkim is er als christelijk woon-

zorgcentrum altijd veel aandacht voor uw 

levens- en zingevingsvragen. De geestelijk 

verzorgers staan hierin naast u. Met een 

luisterend oor, een bijbelgedeelte, een 

lied, een gebed of een (christelijk) ritueel 

rond het levenseinde.

9



westerkim.nl



Tijdelijk wonen in de Westerkim

Heeft u tijdelijk opvang nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of vanwege een 

kwetsbare thuissituatie of tijdelijke afwezigheid van uw mantelzorger? Dan kunt u tijdelijk 

wonen in de Westerkim. U krijgt een eigen zit-slaapkamer met badkamer en ontvangt 

alle zorg die u nodig heeft. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van de gezamenlijke 

huiskamer en meedoen aan verschillende activiteiten. 
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Activiteiten

U doet mee
Fijne bezigheden geven kleur aan uw dag. Onze  

welzijnscoaches zijn er om u daarbij te ondersteunen. 

Zij vinden samen met u activiteiten waar u blij van 

wordt. In ons huis werken veel vrijwilligers die  

u met liefde begeleiden bij uw bezigheden.

Gezamenlijke activiteiten

U kunt in de Westerkim kiezen uit een 

groot aantal gezamenlijke activiteiten. 

Dit varieert van samen handwerken en 

sjoelen of houtbewerken tot filmavonden, 

kerkdiensten en optredens van artiesten.

Activiteiten op de huiskamer

In iedere huiskamer organiseren de  

medewerkers gezellige, huiselijke activi-

teiten. Als u dat wilt, bakt u samen met 

uw huisgenoten een appeltaart, kijkt een 

film of speelt een potje rummikub.
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Individuele activiteiten

Luistert u graag naar klassieke muziek of 

leest u graag een mooi boek? Bent u een 

puzzelaar of houdt u van borduren? Onze 

welzijnscoaches helpen u bij het vinden 

van een zinvolle daginvulling.

Activiteiten buiten de Westerkim

Als u verhuist naar de Westerkim kunt u  

gewoon lid blijven van het zangkoor of de 

leesclub. Ook blijft u net als nu op bezoek 

gaan bij familie en vrienden. 
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Appartementen

Wonen op
uw manier

Uw eigen woonomgeving is de plek waar u 

zich thuis voelt. De plek waar uw vertrouwde 

meubels en snuisterijen staan. De foto’s van 

de familie, uw lievelingsboeken en het oude 

schilderijtje aan de muur.

Appartement

Aansluitend aan de Westerkim zijn twee vleugels, waar Domesta eigenaar is en woningen 

verhuurt. De zorg die aan onze bewoners in die appartementen wordt verleend wordt door 

de Westerkim gegeven. De appartementen hebben een aparte slaapkamer, kleine keuken, 

eigen badkamer, hal en berging. Het zijn appartementen met een eigen balkon waar u heer-

lijk buiten kunt zitten. U kunt hier zelfstandig wonen en ontvangt alle zorg die u nodig heeft. 
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Zitslaapkamers

Onze gebouw beschikt over zitslaapka-

mers  met eigen sanitair. Met een aantal 

medebewoners heeft u samen een huis-

kamer. U kunt in uw eigen kamer zijn, 

maar ook deelnemen aan het gezamen-

lijke leven. Samen koffie en thee drinken, 

meedoen aan huiselijke activiteiten en zo 

een fijne dag beleven.

Veiligheid

De Westerkim is een open woonzorgcen-

trum. Dit betekent dat u naar binnen  

en buiten kunt wanneer u dat wilt. 
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Ons woonzorgcentrum was na ruim 50 jaar 

verouderd en sloot onvoldoende aan bij onze visie  

op kleinschalig wonen en leven als gezin. Daarom 

hebben wij een nieuw huis gebouwd. De eerste 

fase van ons nieuwe huis hebben we in mei 2021 in 

gebruik genomen en de tweede fase in juni 2022.

Nieuwbouw

Een nieuwe 
woonomgeving

Kleinschalig en huiselijk

In totaal zijn er 10 kleinschalige woningen met elk 9 appartementen en een gezamenlijke 

huiskamer. In het hart van het nieuwe gebouw bevinden zich ontmoetingsruimten zoals 

huiskamers voor dagbesteding, een restaurant, een multifunctionele ruimte, een klein 

winkeltje en een kapsalon. De appartementen van de Westerheem  zijn blijven staan en 

zijn direct verbonden met het centrale hart van het gebouw. 
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Uw appartement

De Westerkim bezit 18 (2 x 9) apparte-

menten voor cliënten somatiek en 72 

(8 x 9) appartementen voor cliënten PG. 

De overige appartementen hebben een 

oppervlakte van 25,7 m² . Deze appar-

tementen hebben een keukenblok en 

eigen sanitair (6 m²). Vanuit onze visie 

op kleinschalig wonen voor mensen met 

dementie, zijn er ruime huiskamers en 

ontmoetingsruimten zodat u altijd de 

mogelijkheid heeft om samen met andere 

bewoners te zijn.
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Medische zorg 

De zorgverleners zijn 
beschikbaar voor u
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De dagelijkse verzorging die u nodig heeft, ontvangt 

u van onze zorgmedewerkers en verpleegkundigen. 

Bij ziekte of aandoeningen kunt u gebruikmaken 

van de medische zorg.

Huisarts of specialist ouderengeneeskunde

Het hangt van uw indicatie af of u medische zorg ontvangt van een huisarts of specialist  

ouderengeneeskunde. Als u een indicatie heeft voor wonen met behandeling, ontvangt u 

medische zorg van de specialist ouderengeneeskunde. Heeft u een andere indicatie? Dan  

vragen wij u over te gaan naar één van de huisartsenpraktijken waarmee wij samenwerken. 

Dit zijn de praktijken De Beuken en Stationsstraat in Hoogeveen. 

Apotheek 

Bij een indicatie voor wonen met behandeling ontvangt u de medicatie vanuit de  

behandeldienst van Treant. Heeft u een andere indictatie? Dan ontvangt u uw medicijnen  

vanuit de Benu apotheek.

Medicatie

U bespreekt met de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts welke medicatie u  

nodig heeft. Deze medicatie kunt u zelf beheren, maar u kunt onze medewerkers ook 

vragen dit voor u te regelen.

Eerstelijns zorgverleners

Heeft u fysiotherapie nodig of begeleiding van een ergotherapeut, logopedist of psycholoog? 

In overleg met de arts of verpleegkundige worden deze zorgverleners ingeschakeld.
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Voeding en faciliteiten

Lekker eten en op  
tijd naar de kapper

Goede verzorging is meer dan drie maaltijden per 

dag en een schoon lichaam. Het heeft ook te maken 

met genieten van lekker eten en drinken en met 

er goed uitzien. Daarvoor krijgt u in de Westerkim 

alle mogelijkheden.

Eten en drinken

U kunt de warme maaltijden gebruiken 

in het restaurant, in de huiskamer of in 

uw eigen appartement. U geeft aan wat 

u wel en niet wilt eten en wij passen 

het menu daarop aan. Het ontbijt en de 

lunch gebruikt u in de huiskamer of in uw 

appartement. 

Kapper en pedicure

In de Westerkim vindt u een kapsalon 

waar u terecht kunt voor haren wassen, 

knippen en watergolven. Zo kunt u er 

altijd goed uitzien. Ook komt de pedicure 

langs om uw nagels en voeten te 

verzorgen.
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Winkeltje

Het is fijn om zelf een paar boodschappen 

te kunnen doen. Daarom is er in de  

Westerkim een winkeltje waar u 

levensmiddelen en kaarten kunt kopen. 

Zo kunt u uw bezoek en u zelf trakteren 

op iets lekkers bij de koffie.

De was

De Westerkim ontlast u door tegen 

betaling uw was te verzorgen. Maar als u 

dat wenst mag uw familie het uiteraard 

ook doen. 
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Belangenbehartiging

U staat er niet  
alleen voor

In de Westerkim heeft u veel contact met de 

zorgmedewerkers en de welzijnscoaches. Soms zijn er 

zaken waarover u graag met iemand anders wilt praten. 

Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke 

belangen van bewoners en cliënten van 

de Westerkim. De cliëntenraad van de 

Westerkim bestaat uit vier leden die zich 

nauw betrokken voelen bij de organisatie 

en de bewoners en cliënten.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon biedt u een 

luisterend oor en helpt bij het oplossen 

van problemen in de vertrouwelijkse sfeer. 

Ook ondersteunt hij u als u een klacht wilt 

indienen.

 

westerkim.nl



Klachtenfunctionaris

We hopen dat u tevreden bent over de 

zorgverlening. Onvolkomenheden en 

verbeterpunten horen we graag. 

Maar indien u - ondanks onze inbreng - 

echt niet tevreden blijft kunt u uw klacht 

kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris

Cliëntvertrouwenspersoon  

Wet zorg en dwang (Wzd)

Wanneer u een psychogeriatrische  

aandoening (zoals dementie) heeft,  

kan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd  

u helpen bij het omgaan met onvrede 

over de geboden onvrijwillige zorg,  

de opname of het verblijf. Deze  

cliëntvertrouwenspersoon signaleert  

ook of uw rechten voldoende  

beschermd worden.
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Indicatie, eigen bijdrage en verzekeringen

Zo regelt u het
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Indicatie

Om in de Westerkim te komen wonen, heeft u een indicatie nodig vanuit  

de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U kunt dit aanvragen via de website van het Centrum  

Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze zorgadviseur.

Eigen bijdrage

Als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), betaalt u een eigen  

bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Meer informatie  

en een rekenmodule vindt u op de website van het CAK. 

Verzekeringen

Als u in de Westerkim komt wonen, houdt u uw eigen zorgverzekering. Voor inboedel, 

brand en wettelijke aansprakelijkheid bent u collectief verzekerd via de Westerkim. 

 

Een verhuizing naar een woonzorgcentrum is 

een grote stap. U krijgt te maken met een indicatie, 

met een eigen bijdrage en verzekeringen. 

Onze zorgadviseur kan u hierbij adviseren 

en ondersteunen. 
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Wilt u meer weten over het wonen in de  

Westerkim of over onze dienstverlening?  

Bel ons gerust of loop even binnen.  

U bent van harte welkom!

Bent u op zoek naar een passende  

woonomgeving met zorg en wilt u hierover  

een persoonlijke gesprek? Neem dan contact  

op met onze zorgadviseur. Zij beantwoordt  

uw vragen en kan bij u thuis komen om  

te kijken wat u nodig heeft.

Onze belofte

Wij beloven dat we elkaar horen, zien en kennen. Dat we oog en oor 

hebben voor elkaars levensverhaal. Als bewoners, naasten, medewerkers 

en vrijwilligers gaan wij met elkaar om zoals wij met onze familie om-

gaan. Elke dag opnieuw zeggen we tegen elkaar: welkom in deze familie, 

welkom thuis in de Westerkim.

 



Neem gerust
contact met
ons op
A Griendtsveenweg 9 7901 EB Hoogeveen,
T 0528 - 264038 E info@westerkim.nl
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