
Schalkweide

Excellente zorg: zelf de regie
Schalkweide 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 Schalkweide 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.

Excellente zorg begint 

met de vraag: 
wat betekent ‘thuis’ voor u?

Woonzorgcentrum Schalkweide 
Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem 
023 892 29 00, schalkweide@sintjacob.nl

Voor vragen over zorg, revalidatie en behandeling 
bel dan direct met Bureau Zorgbemiddeling:
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 cliënten. 
Zij hebben ieder een eigen kamer 
en delen een gezellige woonkamer 
en -keuken. Onder deskundige 
begeleiding van een vast zorgteam 
is daar altijd iets te doen, van samen 
eten tot muziek luisteren. Dat voelt 
veilig en vertrouwd.

Psychogeriatrische zorg:  
reikende handen 
Psychogeriatrische zorg is een goede 
oplossing voor ouderen die vanwege  
hun dementie behoefte hebben aan 
meer structuur. Zij wonen in een 
zelfstandig appartement en verblijven 
overdag in een gezellige, gemeen-
schappelijke huiskamer. Het vaste 
zorgteam begeleidt alle maaltijden en 
biedt tal van creatieve en bewegings-
activiteiten.

Middenin een levendige woon
wijk in Schalkwijk, op loop
afstand van het winkelcentrum 
en de Ringvaart, ligt woonzorg
centrum Schalkweide.  
Het telt twaalf etages, waarvan 
de bovenste drie bestaan uit 
serviceflats met onze thuiszorg 
binnen handbereik. Schalkweide 
biedt gespeciali seerde zorg aan 
190 cliënten.  
Er zijn kleinschalige woongroepen voor mensen met  
gevorderde dementie en zelfstandige appartementen  
voor mensen met een lichte vorm van dementie of een  
lichamelijke aandoening. Verspreid door het huis is een 
aantal gezellige huiskamers.  
In Schalkweide hechten we aan het welzijn van onze  
cliënten. Het Schalkerhof is het bruisende hart van onze 
locatie. Daar komen we samen om koffie te drinken of  
te eten, maar vooral om met elkaar te genieten van  
activiteiten als bingo, carnaval en muziek.  
Schalkweide staat open voor de wereld om haar heen: 
bezoekjes van basisscholen en een kookprogramma met 
wijkbewoners behoren tot ons brede programma.  
Schalkweide huisvest ook een dagcentrum voor somatische 
en dementerende cliënten uit de regio.

     Genoeglijk als een klein dorp. 
In Schalkweide is de saam
horigheid groot.

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 
zelfstandig appartement en kunnen 
naar behoefte gezelschap opzoeken 
in de gezellige huiskamers. Het 
Schalkerhof verzorgt alle maaltijden, 
op de kamer of in het restaurant. De 
geboden zorg is afhankelijk van het 
zorgzwaartepakket en afgestemd 
in nauw overleg met de cliënt en 
eventuele mantelzorgers. 


