
Zorg en 
ondersteuning 
zodat u veilig 
en prettig 
thuis kunt 
blijven wonen

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is



Prettig Thuis is er voor mensen die 
zelfstandig thuis willen en kunnen 
blijven wonen met een indicatie voor 
langdurige intensieve zorg vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Met een 
klein en vast team bieden de verzor-
genden en cliëntcoaches van Prettig 
Thuis de ondersteuning die nodig is. 

Wij spelen in op uw wensen en 
behoeften en hebben daarom geen 
vast pakket aan zorg en diensten. We 
bespreken met u wat u nodig hebt 
om veilig, prettig en zelfstandig thuis 
te wonen. Dat kan zijn: alarmopvol-
ging, verpleegkundige zorg, persoon-
lijke verzorging, huishoudelijke hulp, 
begeleiding bij de dagelijkse dingen, 
hulp bij het koken, maaltijdservice, 
bezoek aan een ontmoetingscentrum 
en hulp bij de administratie. 

Er zijn Prettig Thuis teams in: Velsen 
Noord, IJmuiden, Santpoort Noord, 
Haarlem, Overveen, Heemstede en 
Bentveld. Zie de contactgegevens op 
de achterzijde.

Herkent u dit? Bij uzelf of bij 
uw partner of familielid? Hebt 
u behoefte aan zorg, hulp 
bij de huishouding en onder-
steuning in het dagelijks 
leven? Vindt u het fijn dat er 
iedere dag iemand bij u komt 
om u te helpen en structuur 
in uw leven te brengen?
Dan is Prettig Thuis misschien 
iets voor u. 

“Soms heb ik het gevoel dat ik het thuis 
niet meer red. Ik voel me niet meer  
veilig en heb steeds meer hulp nodig.”



Een zoon van een cliënt: “Voor 
onze vader is de zorg van het 
team Prettig Thuis uit Santpoort 
een uitkomst. Mijn zus en ik 
wonen niet in de buurt en hij 
heeft best veel hulp nodig.  
Die kunnen wij niet altijd geven. 
Met de cliëntcoach hebben we 
afgesproken dat er iedere dag 
een paar keer iemand van het 
team langsgaat. Met drie vaste 
begeleiders zorgen ze ervoor  
dat mijn vader geholpen wordt 

bij de dagelijkse dingen en dat 
het huishouden op orde is. Ze 
gaan ook met hem mee naar de 
dokter als wij niet kunnen. 
O ja, en wat handig was: ze 
hebben de aanvraag voor de 
Wlz-indicatie geregeld.  
Wat het kost? Mijn vader betaalt 
een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage.”

Meer over Prettig Thuis
Er zijn 9 Prettig Thuis teams van 
Zorgbalans in de regio Kennemer-
land. De medewerkers van onze 
Zorgcentrale kunnen u in contact 
brengen met een cliëntcoach.  
De cliëntcoach komt bij u langs 
voor een persoonlijk gesprek en 
vraagt desgewenst de benodigde 
zorgindicatie aan.

Zorg en ondersteuning zodat u veilig  
en prettig thuis kunt blijven wonen

‘Als u zorg 
nodig hebt, 
zijn wij er  
voor u’
Wilt u meer weten over  
Prettig Thuis of direct een  
afspraak maken met een  
cliëntcoach? Neemt u dan  
contact op met een van  
de medewerkers van onze  
Zorgcentrale. Zij kunnen u  
informatie en advies geven  
over Prettig Thuis en alle  
andere zorgmogelijkheden  
van Zorgbalans. 

023 - 8 918 918 
info@zorgbalans.nl



www.zorgbalans.nl 
www.werkenbijzorgbalans.nl

www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl

Zorgbalans Zorgcentrale
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl
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Revalidatie
Locaties met een specifiek reva-
lidatie programma voor ouderen.

Velserduin IJmuiden
Scheldestraat 101 
1972 TL IJmuiden
0255 - 562 100

De Houttuinen 
Overloop 1 
2012 WV Haarlem
023 - 8 912 200

Zuiderhout
Beelslaan 9 
2012 PK Haarlem
023 - 8 913 5 00

Thuiszorgwinkels
Lenen, huren of kopen van
praktische hulpmiddelen.

Voor informatie en assortiment:
Medipoint: 088 - 102 01 00

Thuiszorgwinkels
Medipoint Zorgbalans
Stephensonstraat 45
2014 KC Haarlem
ma t/m vr 9 - 17.30 u, za 10 - 16 u

Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
ma t/m vr 12.30 - 16.30 u

Uitleenpunten
Medipoint Zorgbalans
WF Visserhuis, Houtmanstraat 1
1972 EE IJmuiden
ma t/m vr 8.15 - 20.30u

Rijksstraatweg 369
2025 DB Haarlem
ma t/m vr 9 - 12 u

Voor mensen met geheugen- 
problemen en/of dementie en  
hun mantelzorgers. 

De medewerkers van onze  
zorgcentrale kunnen u informatie 
geven over onze ontmoetings- 
centra en dagbesteding en u door- 
verbinden met de juiste persoon.
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl

Zeestroom 
Zeewijkplein 262
1974 PL IJmuiden 
zeestroom@zorgbalans.nl

Ontmoetingscentra en Dagbesteding
Polderstroom 
Aletta Jacobsstraat 227 
1991 PT Velserbroek
polderstroom@zorgbalans.nl

Houtstroom 
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem
houtstroom@zorgbalans.nl

Bloemenstroom
Ontmoetingsgroep in samen werking 
met Welzijn Bloemendaal
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
bloemenstroom@zorgbalans.nl 

Heemstroom (voorheen De Notenbalk 
en De Symfonie)
Dagbesteding in De Heemhaven
Von Brücken Focklaan 20 
2102 XC Heemstede 
heemstroom@zorgbalans.nl

Zandstroom 
Thorbeckestraat 13
2042 GL Zandvoort
zandstroom@zorgbalans.nl

Bollenstroom 
Monseigneur van Leeuwenlaan 3 
2182 EM Hillegom
bollenstroom@zorgbalans.nl
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Adressen teams Prettig Thuis
Prettig Thuis Team Velsen Noord, 
Wijkerstraatweg 77, 1951 EB Velsen Noord

Prettig Thuis Team Zeewijkplein, 
Zeewijkplein 260, 1974 PL IJmuiden

Prettig Thuis Team IJmuiden Centrum, 
Keizer Wilhelmstraat 1-5, 1975 EA IJmuiden

Prettig Thuis Team Driehuis/Santpoort, 
Fresiastraat 10 - 2e etage, 2071 NV Santpoort Noord 

Prettig Thuis Team Haarlem Noord, 
P.C. Hooftstraat 45, 2016 XR Haarlem

Prettig Thuis Team Haarlem Zuid, 
Kruistochtstraat 33, 2033 NB Haarlem

Prettig Thuis Team Overveen, 
Korte Zijlweg 9 - 1e etage, 2151 BD Overveen

Prettig Thuis Team Heemstede, 
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

Prettig Thuis Team Zandvoort/Aerdenhout, 
Zandvoortselaan 361, 2116 EN Bentveld

Over Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een 
van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland 
en Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen mensen met 
een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen 
wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

Met 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilli-
gers bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, 
verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, 
revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen we bij 
mensen thuis, in onze ontmoetingscentra en woonzorg-
centra. Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, 
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom. 


