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Wanneer u niet langer thuis kunt blijven wonen, is een 
verhuizing naar een verpleeghuis soms onvermijdelijk. 
Het kan fijn zijn om te weten dat zorg en begeleiding 
binnen handbereik is. In die gevallen bent u welkom 
als bewoner van De Bogt-Westerbeer in Amsterdam-
West. Een gezellig, warm en open huis waar u echt 
uzelf kunt zijn. Een bonte verscheidenheid van 
bewoners en buurtbewoners voelt zich welkom in ons 
woonzorgcentrum. 

Wonen en zorg zoals u dat wilt
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Woonzorgcentrum De Bogt - Westerbeer

Voor wie?
In De Bogt-Westbeer is er de keuze 
tussen de volgende woonvormen: 
• 17 plaatsen voor ouderen met 
dementie (pg)

• 37 plaatsen voor bewoners 
met lichamelijke problematiek 
(somatiek)

• 96 plaatsen voor bewoners met 
een psychiatrische achtergrond of 
verslavingsproblemen  
(ggz, structuurafdeling)

• 12 plaatsen op de 
interventieafdeling 

Zorg en verpleging
Wij bieden zorg, verpleging,  
behan de ling en begeleiding. Onze 
mede  werkers zijn betrouwbare 
en betrokken professionals met 
een luisterend oor. Zij zijn de hele 
dag aanwezig voor deskundige 
begeleiding: een hecht team, zodat 
u vertrouwde gezichten ziet. Wij 
vinden het belangrijk dat u zich 
thuis voelt bij ons. Iedere bewoner 
krijgt een contactverzorgende 
toegewezen. Deze is tevens de 
contactpersoon voor de familie.

U kunt een beroep doen op een 
breed zorgaanbod, afhankelijk 
van uw indicatie. Variërend van 
verzorging, verpleging, (para)
medische zorg en begeleiding tot 
huishoudelijke hulp. 

Wij hebben de volgende zorg-
professionals in huis: 
• (Kwaliteits)verpleegkundigen
• Specialist Ouderengeneeskunde 
• Verzorgenden/leerlingen 
• Sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige 

• Fysiotherapeut 
• Doktersassistente 
• Logopedist 
• Muziektherapeut 
• Maatschappelijk werker 
• Psycholoog 
• Ergotherapeut 
• Diëtist 
• Geestelijk verzorger 
 
Eten en drinken
Keurig gedekte tafels, paarse 
stoelen. Het restaurant ziet er 
chique en pico bello uit. Niet alleen 
bewoners, maar ook mensen uit 
de buurt komen er graag een 
hapje eten. Dagelijks is er keuze 
uit twee menu’s. Als bewoner kunt 
u kiezen waar u de maaltijd eet. 
In ons restaurant, op de afdeling 
of in het eigen appartement. 
Heeft u speciale wensen ten 
aanzien van uw afkomst, cultuur of 
geloofsovertuiging, dan kunnen we 
rekening daarmee houden.

Activiteiten
Een high tea, een Chinese middag, 
een zanggroep met piano-
begeleiding. Als u van reuring 
houdt, bent u in ons verpleeghuis 
aan het goede adres. Er is heel 



©
 A

m
st

el
ri

ng
 | 

ju
li 

20
17

veel te doen. Er zijn regelmatig optredens, er zijn clubjes waar u met uw 
hobby’s bezig kunt zijn en we organiseren uitstapjes. In de Bogt-Westerbeer 
zijn vier activiteitenbegeleiders die op alle afdelingen speciale activiteiten 
organiseren.

Wat is er nog meer?
Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken. Voor veel zaken hoeft  
u de deur niet uit, maar kunt u terecht in De Bogt-Westerbeer. 

• Restaurant • Kapsalon • Winkeltje voor de dagelijkse 
boodschappen als brood, melk, 
frisdrank en koekjes.

• Opticien, op aanvraag • Hoorspecialist
• Pedicure • Tandarts
• Bar • Biljarttafel
• Bibliotheek • Internetcafé

Adres
Woonzorgcentrum De Bogt-Westerbeer 
Polanenstraat 6, 1013 VW Amsterdam 
Telefoon: (020) 756 18 00
Website: www.amstelring.nl/debogtwesterbeer


