
 

 
 

 
 

In deze nieuwsbrief delen we de concrete plannen voor de verbouwing van 

zorgcentrum Parkzicht en beantwoorden we veelgehoorde vragen. Ook de vraag: 

waarom verbouwen in tijden van corona?! 

Visie op zorg 

In de eerste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ouderen die nu naar ons zorgcentrum 

verhuizen, vaak meer en andere zorg nodig hebben dan een aantal jaar geleden. We 

verwachten dat de vraag naar verpleeghuiszorg in de toekomst alleen maar gaat 

toenemen. Daar willen we ons op voorbereiden. 

Tegelijkertijd willen we ook het welzijn van onze bewoners nu vergroten. Meer ruimte en 

meer bewegingsvrijheid zijn daarbij de uitgangspunten. Om hier vorm aan te geven, 

gaan we op elke etage grotere woon- en leefruimtes creëren. En elke bewoner krijgt 

een appartement met eigen sanitair.  

Verbouwen in tijden van corona 

In een periode waarin we heel zorgvuldig zijn in het binnenlaten van externen (en soms 

zelfs bezoekers), lopen er wel bouwvakkers rond… Waarom wordt er verbouwd in deze 

coronaperiode?  

De gezondheid van de bewoners zal altijd prioriteit hebben. Hun veiligheid gaat boven 

de verbouwing. Op dit moment vinden we het verantwoord om de verbouwing door te 

laten gaan. Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Zodra het 

daadwerkelijke verbouwen begint, zal het deel dat verbouwd wordt, telkens worden 

geïsoleerd van de rest van het gebouw. Dat betekent dat bewoners en medewerkers 

daar niet verblijven of kunnen komen tijdens het verbouwen. De aanvoer van de 

materialen gaat bovendien via de buitenkant van het gebouw. Op deze manier 

worden de contactmomenten met bouwvakkers tot een absoluut minimum beperkt. 

Wat gaat er gebeuren? 

 Derde etage: psychogeriatrische leefgemeenschappen 

De derde etage wordt geschikt gemaakt voor twee psychogeriatrische (PG) 

groepen voor mensen met geheugenproblemen, waarbij iedere bewoner een 

eigen woon-slaapkamer met eigen sanitair heeft. 

 Tweede etage: somatische afdeling 

Op de tweede etage worden de PG en somatiek appartementen omgebouwd 
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naar appartementen met woon-slaapkamer en eigen sanitair. Deze afdeling 

wordt PG geschikt gemaakt, maar na de verbouwing zullen hier vooralsnog 

bewoners met somatische aandoeningen en een mix van indicaties 

(verpleeghuis/verzorgingshuis) komen wonen. 

 Eerste etage: somatische afdeling en kortdurende opnames 

Op de eerste etage wordt een leefgemeenschap voor bewoners met 

somatische aandoeningen gecreëerd. Daarnaast komen er acht kamers voor 

kortdurende opnames.  

Over de vide moet nog een definitief besluit worden genomen. 

 Brug op de tweede en derde etage 

Aan de voorkant van Parkzicht wordt een brug gebouwd op de tweede en 

derde etage. Daardoor is het straks mogelijk om op die etages helemaal rondom 

te lopen. Dat geeft meer ruimte en meer bewegingsvrijheid. 

 Begane grond 

Als allerlaatste zal de begane grond aangepakt worden. De tekeningen 

daarvoor moeten nog definitief gemaakt worden. Het uitgangspunt zal hetzelfde 

zijn: meer ruimte en bewegingsvrijheid. De kantoorruimtes zullen worden 

geclusterd, net als de ruimtes voor dienstverlening. Maar hoe dat precies eruit 

komt te zien… daar worden nog plannen voor gemaakt. Deze zullen we op een 

later moment met u delen. 

 



 

Plattegronden 

U kunt bij de receptie van zorgcentrum Parkzicht de plattegronden opvragen om te 

bekijken. De plattegronden kunt u ook digitaal bekijken door deze QR-codes te 

scannen met uw smartphone of tablet: 

    
plattegrond eerste etage   plattegrond tweede en derde etage 

Planning 

 Voorbereidende werkzaamheden tot eind 2020 

U heeft het al gemerkt: er wordt al werk verricht door de bouwvakkers van 

aannemer Stam. Een aantal vides wordt dichtgelegd en de balustrades worden 

verhoogd. Dat laatste vergroot gelijk de veiligheid voor bewoners. Deze 

voorbereidende werkzaamheden duren tot eind 2020. 

 Verbouwing vanaf 2021 

In 2021 wordt er een start gemaakt met de daadwerkelijke verbouwing. De 

verbouwing gaat plaatsvinden per etage en per woongroep. De precieze 

planning is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Veelgehoorde vragen 

 Ik woon in het verzorgingshuis. Moet ik straks naar elders verhuizen? 

Alle bewoners van Parkzicht kunnen in Parkzicht blijven wonen. Het kan wel zo zijn 

dat u binnen Parkzicht zal moeten verhuizen. Op dit moment kunnen we nog niet 

aangeven wie wel en wie niet hoeft te verhuizen binnen Parkzicht. Dit zal per 

persoon verschillend zijn. Als verhuizen aan de orde is, gaan we daarover altijd 

van tevoren met u in gesprek.  

 Kan ik straks zelf mijn kamer kiezen? 

Nee, u kunt niet een eigen kamer uitkiezen. We proberen zoveel mogelijk 

rekening te houden met uw wensen. 

 Wanneer is het de bedoeling dat ik ga verhuizen binnen Parkzicht? 

Een exacte datum kunnen we op dit moment niet geven. De verbouwing gaat in 

fases verlopen. Per fase zal worden bekeken wie wanneer zou moeten verhuizen. 



 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Waardeburgh. 

Verspreiding vindt plaats onder bewoners van 

zorgcentrum Parkzicht en de aangrenzende 

aanleunwoningen. 

Samenstelling door de afdeling Communicatie van 

Waardeburgh. 

 Wie betaalt de kosten van mijn verhuizing binnen Parkzicht? 

Als wij u vragen om te verhuizen, worden de kosten daarvoor door Waardeburgh 

betaald. 

 Ik woon samen met mijn echtgeno(o)t(e). Krijgen wij straks allebei een eigen 

kamer? 

Echtparen die nu samen in een appartement wonen, kunnen ook na de 

verbouwing – mits de gezondheidstoestand van beiden dat toelaat - bij elkaar 

blijven wonen.  

 Hoe wordt bepaald op welke afdeling ik straks terecht kom? 

Dat wordt bepaald op basis van uw indicatie. 

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief een vraag? Dan kunt u contact opnemen 

met Annelies van de Ree, manager integrale zorg, via a.vanderee@waardeburgh.nl.   
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