
Als echtpaar bij elkaar blijven
Samen beschermd wonen  
in verpleeghuis Het Schouw
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Faciliteiten en voorzieningen Het Schouw 
Wij helpen u om zolang mogelijk samen zelfredzaam te blijven, maar 
bieden direct zorg en hulp wanneer dat nodig is. In Het Schouw vindt u een 
restaurant, wifi, een kapper, pedicure, een fitnessruimte en bibliotheek.  
Er is genoeg te doen, ook in de nabije omgeving, zoals winkelcentrum 
Boven ‘t Y, de dagelijkse markt en het Baanakkerspark.

Wilt u meer informatie over Het Schouw? 
Kom gerust bij ons langs of kijk op onze website.

Woonzorgcentrum Het Schouw
Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam
Telefoon: (020) 756 40 00, voor een rondleiding en wachtlijstbeheer
E-mail: zorgbemiddeling@amstelring.nl

Website: www.amstelring.nl/hetschouw
Facebook: www.facebook.com/hetschouw



Verblijf in een woonzorgcentrum wordt vergoed uit de Wet langdurige 
zorg (Wlz). U betaalt altijd een eigen bijdrage. Hoeveel uw eigen 
bijdrage is, wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) op basis van uw zorgprofiel, leeftijd, gezinsinkomen en 
gezinssamenstelling. Bij vragen over een indicatie zijn wij u graag van 
dienst. • Vriendelijke zorgverleners

• Respect voor iedereen
• Ruime woningen voor echtparen
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Woonzorgcentrum Het Schouw

Een warm kloppend hart
Woonzorgcentrum Het Schouw ligt in het gezellige Amsterdam-Noord.  
Net als bij u thuis zijn vrienden en familieleden in Het Schouw welkom.  
De bereikbaarheid is uitstekend. Er is ook een Huis van de Buurt, met 
allerlei activiteiten voor bewoners en buurtbewoners uit Buikslotermeer.

Appartementen van Het Schouw
Voor mensen die door ouderdom of een ziekte niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, zijn er 53 driekamerappartementen beschikbaar.  
Ze zijn opvallend ruim met circa 75m2 en hebben een ruime woonkamer 
met een klein keukentje, een slaapkamer, een logeer/hobbykamer,  
een riante badkamer en voorraadkamer. Ideaal voor echtparen dus.  
De appartementen liggen aan de IJdoornlaan en aan Dollardplein.  
De meeste woningen hebben een balkon, uitkijkend op het groen van  
de Heemtuin of het park. Er is ruimte voor een scootmobiel of rolstoel.  
U kunt het appartement volledig inrichten met uw eigen meubels en 
persoonlijke spullen, zodat u zich snel thuis voelt.

(Samen)wonen met zorg
U kunt als echtpaar komen wonen in Het Schouw als (één van) u een CIZ 
indicatie heeft met zorgprofiel 4 tot 6. Deskundige zorg en begeleiding, 
dat is waar u op kunt rekenen in Het Schouw en zo nodig behandeling. 
Onze medewerkers zijn betrouwbare en betrokken professionals met een 
luisterend oor. Zij zijn dag en nacht aanwezig en werken met vaste teams, 
zodat u steeds dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Zo maken we samen 
met u een fijne leefplek, waar u liefdevol wordt verzorgd.

Wilt u als echtpaar gewoon bij elkaar blijven? Ook wanneer één van  
u door ziekte of dementie naar een verpleeghuis moet verhuizen?  
Dan kunt u samen terecht in één van de ruime driekamerappartementen 
van Het Schouw, een modern en informeel woonzorgcentrum in 
Amsterdam-Noord. Wij denken dat samen oud worden het fijnste is.  
Met een zorgvraag zijn u en uw partner welkom in Het Schouw.  
De appartementen liggen op loopafstand van het park en het winkel-
centrum. Cliënten waarderen Het Schouw op Zorgkaart Nederland 
gemiddeld met een 9! 

Samenwonen met zorg  
bij Het Schouw

‘Je bent hier zo in het 

winkelcentrum. Daar gaan  

we vaak een harinkje eten.  

Als je hier eenmaal woont,  

wil je niet meer weg.’

Echtpaar woonachtig in Het Schouw


