
Sint Jacob in de Hout

Excellente zorg: zelf de regie
Sint Jacob in de Hout biedt 
excellente zorg voor kwetsbare 
ouderen. Wij vinden het belangrijk 
dat zij zo lang mogelijk zelf de 
regie houden over hun dagelijks 
leven. Dat ze kunnen wonen zoals 
zij dat wensen en professionele 
zorg ontvangen op de manier die 
bij hen past. Onze medewerkers 
hebben respect voor levenservaring 
en geloofsovertuigingen. Ze werken 
met ‘hart voor de zorg’ en stellen de 
kwaliteit van leven van hun cliënten 
voorop. In Sint Jacob in de Hout 
combineren we dat met een gevoel 
van thuiskomen. Excellente zorg 
begint met de vraag: wat betekent 
‘thuis’ voor u?

Sint Jacob
Stichting Sint Jacob heeft zeven 
woonzorgcentra en een geriatrische 
revalidatiekliniek in Haarlem en 
Heemstede. Alle locaties hebben het 
PREZO-keurmerk voor de zorg en 
voldoen aan de kwaliteitseisen van 
de overheid en zorgverzekeraars. De 
Cliëntenraad en familieleden praten 
mee over verbeteringen in de zorg.
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023 892 29 80, bureauzorgbemiddeling@sintjacob.nl

www.sintjacob.nl



Kleinschalige zorg:  
in goede handen
Kleinschalige zorg is een goede 
oplossing voor ouderen die vanwege 
hun (gevorderde) dementie niet 
meer zelfstandig kunnen wonen. 
Een woongroep telt acht of negen 
cliënten. Zij hebben elk een ruim 
appartement en delen samen een 
gezellige woonkamer en -keuken. 
Onder deskundige begeleiding van 
een vast zorgteam is daar altijd iets 
te doen, van muziek luisteren tot de 
maaltijd koken. Dat voelt veilig en 
vertrouwd.

Psychogeriatrische zorg: 
ondersteunende handen
Psychogeriatrische zorg is een goede 
oplossing voor ouderen die vanwege 
hun dementie behoefte hebben aan 
meer structuur.  
Zij wonen in een ruim, zelfstandig 
appartement en verblijven overdag 
in de gezellige, gemeenschappelijke 
huiskamer, die grenst aan de tuin. 
Een vaste zorgteam begeleidt alle 
maaltijden en biedt tal van creatieve- 
en bewegingsactiviteiten.

Op de grens van Haarlem 
en Heemstede, pal naast 
de voetbalvelden van HFC, 
ligt woonzorgcentrum Sint 
Jacob in de Hout. We bieden 
gespecialiseerde zorg aan 
mensen met een lichamelijke 
aandoening of een vorm van 
dementie. Er zijn 90 ruime, 
zelfstandige appartementen 
en drie kleinschalige 
woongroepen. 

De sfeer in Sint Jacob in de Hout is ronduit gezellig.  
We ontmoeten elkaar in het Grand Café voor een 
kopje koffie of potje darten, in het Petit Café voor een 
kaartspelletje en in Jacob’s Plaza voor de maaltijd.  
Bij mooi weer is het goed toeven in onze prachtige 
tuin, mét golfbaan, of op het ruime terras. Bovendien 
liggen zowel de Haarlemmerhout als de Heemsteedse 
winkelstraten op loopafstand - de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Sint Jacob in de Hout kent een uitgebreid 
clubleven en organiseert regelmatig uitstapjes.  
Samen actief blijven, dat vinden we belangrijk.

     Bij Sint Jacob in de Hout is van 
alles te doen. Actief bezig zijn 
maakt mensen blij.

Somatische zorg: 
helpende handen
Somatische zorg is een goede 
oplossing voor ouderen die dagelijks 
zorg en ondersteuning nodig 
hebben vanwege een lichamelijke 
aandoening. Zij wonen in een 
ruim, zelfstandig appartement 
en gebruiken de maaltijd zo veel 
mogelijk samen in restaurant Jacob’s 
Plaza. De geboden zorg is afhankelijk 
van het zorgzwaartepakket en 
afgestemd in nauw overleg met de 
cliënt en eventuele mantelzorgers. 


