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Persoonsgerichte zorg
De Zorgcirkel werkt persoonsgericht. Medewerkers 
en vrijwilligers handelen vanuit uw behoefte en 
kijken zo veel als mogelijk wat er wél kan. Want 
ieder mens heeft unieke behoeften. Bij de zorg 
betrekken we indien mogelijk uw naasten. Dit 
noemen we uw reisgezelschap. Het reisgezelschap 
is een netwerk waar ouderen structureel op kunnen 
terugvallen, zoals gelijkgestemden of mensen uit 
de buurt. We leren elkaar kennen door met u en uw 
reisgezelschap te praten en te observeren.  

Wonen in Novawhwere
Novawhere is een van de locaties van De Zorgcirkel. 
Het is een expertisecentrum waar we verschillende 
vormen van zorg bieden: van zorg voor mensen 
met dementie, tot intensieve, specialistische 
verpleeghuiszorg en revalidatie. 
Voor mensen die intensieve of specialistische zorg 
nodig hebben vanwege complexe lichamelijke 
zorgvragen en/of een vorm van dementie biedt 
Novawhere een thuis.

Specialistische zorg
Afdeling Chronische Beademing
Als enige in Noord-Holland heeft Novawhere een 
afdeling Chronische Beademing. Hier verblijven 
mensen met een verminderde ademhalingsfunctie. 
We werken nauw samen met het Centrum voor 
Thuisbeademing.

Observatieafdeling De Kade
Als iemand meer dan anders verward is en de oor- 
zaak hiervan is onduidelijk, dan kunt u voor nader  

onderzoek terecht bij observatie- en screenings-
afdeling De Kade. Als alle testuitslagen bekend 
zijn, bespreekt de arts deze met u en worden de 
eventuele vervolgstappen besproken. Een opname 
duurt maximaal drie maanden.

Hospice ‘De Where’
Hospice ‘De Where’ is een afdeling in Novawhere 
waar terminale zorg wordt geboden. Onze mede-
werkers hebben veel ervaring met deze vorm van  
zorg en proberen de laatste levensfase zo comforta-
bel mogelijk te maken. Ook met de naasten wordt 
rekening gehouden en wij komen zoveel mogelijk 
aan ieders wensen tegemoet. 

Herstel en revalidatie
U kunt bij ons revalideren op gespecialiseerde afde-
lingen, bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie, na 
een beroerte, bij COPD of voor herstel na een opera-
tie. Dat kan ook in ons Transitorium. Wij bieden hier-
voor speciale revalidatieprogramma’s. Zie ook onze 
folder ‘Revalideren bij De Zorgcirkel’.

Thuiszorg
Het kan zijn dat u naast therapie ook thuiszorg 
nodig heeft. Ook dat kunnen wij verzorgen. Heeft 
u geen indicatie, dan kunt u ook thuiszorg voor 
eigen rekening van ons afnemen. Zie ook onze 
folder ‘Thuiszorg’ en vraag gelijk naar onze andere 
servicemogelijkheden.

De Zorgcirkel staat voor liefdevolle aandacht en professionele zorg aan 

ouderen. Onze droom is een maatschappij waarin ouderen zich gezien en 

gewaardeerd voelen en zelf aan blijven bijdragen. 



Voorzieningen

Ontspanning:
• Wisselend 

activiteitenprogramma
• Dagactiviteiten
• Terras en tuin
• Winkeltje
• Internetcafé
• Gratis WiFi
• Beweegtuin
• Grand Café
• Restaurant

Verzorging: 
• Pedicure
• Kapper

Behandeling:
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts
• Psychologie
• Transitorium
• Medisch Centrum 

Novawhere

Service: 
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud 
• Gratis WiFi



Over De Zorgcirkel
Novawhere maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behande-
ling en –revalidatie in de regio Noord-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland.  
De Zorgcirkel gaat uit van de behoefte per persoon en kijkt naar wat iemand nodig 
heeft om zijn of haar leven ten volle te kunnen blijven leven, als mens onder de 
mensen. Onze droom is een maatschappij waarin alle ouderen zich gezien en 
gewaardeerd voelen en zij hun bijdrage mogen leveren.

Vragen of contact?
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel Novawhere of onze 
overige dienstverlening? Neem contact met ons op via telefoonnummer  
088 55 99 500 of kijk op onze website www.zorgcirkel.nl U kunt ook mailen naar 
klantenservice@zorgcirkel.nl

Zorgcirkel Novawhere
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1
1444 HT Purmerend
T 088 55 94 300

Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 777
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