
Kleinschalig wonen  voor mensen
met dementie in Heiloo

Zorgcirkel
De Amberhof



De Amberhof bevindt zich in woon-zorgcomplex De Loet, op 
loopafstand van het gezellige centrum van Heiloo. Hier wonen 
mensen met dementie in een huiselijke, herkenbare omgeving.

In De Amberhof staat de persoonlijke benadering 
voorop. Samen met de familie leren we de bewoner 
kennen en zijn of haar gewoonten en voorkeuren. 
We streven ernaar dat de bewoners zich zo thuis als 
mogelijk voelen.

Wonen met zorg
Onze medewerkers bieden multidisciplinaire zorg 
aan mensen met dementie. Hiervoor combineren 
zij structuur en houvast met warmte, toewijding 
en hartelijkheid. Een team van specialisten werkt 
nauw samen voor een optimale afstemming van 
behandelingen. Deze zijn erop gericht om het comfort 
en de veiligheid van de bewoners te waarborgen. 
Samen zet iedereen zich in voor een prettige en 
veilige leefomgeving waarbij de cliënt zoveel mogelijk 
vrijheid en zelfstandigheid ervaart.

De Amberhof telt 23 zit-/slaapkamer met elk een 
eigen badkamer. Deze ruimtes zijn privé en kunnen 
naar eigen smaak ingericht worden. Er zijn drie 
huiskamers waar de bewoners in een huiselijke sfeer 
de dag kunnen doorbrengen. Alle huiskamers hebben 
toegang tot een besloten tuin of terras. Wij stimuleren 
de bewoners zoveel mogelijk te doen wat zij kunnen 
en willen. 

Familieparticipatie
We vinden het belangrijk dat familie en andere 
naasten betrokken zijn bij het welzijn van de 
bewoners. Zij kennen hem of haar immers het beste. 
Naast een goed contact tussen de familie en onze 
zorgmedewerkers, vinden wij het ook belangrijk dat 
naasten de ruimte ervaren om iets te ondernemen 
met de bewoner. Zowel binnen als buiten De 
Amberhof.

Activiteiten
Met de bewoners organiseren we diverse activiteiten: 
groot en klein. Deze laten we aansluiten bij de 
interesses en gewoonten. Zo maken we het gezellig 
door gezamenlijk naar muziek te luisteren en samen 
een praatje te maken. Persoonlijke aandacht staat 
hierbij voorop.

Voorzieningen
Bewoners en hun naasten kunnen gebruik maken van 
het restaurant in De Loet. Ook is er een kapsalon voor 
de bewoners. Het gezellige centrum is op loopafstand 
en heeft een wekelijkse markt.



Voorzieningen

Ontspanning
• Restaurant van De Loet
• Terras
• Tuin

Bezig zijn
• Gevarieerd aanbod 

Verzorging
• Pedicure
• Kapper
• Wasservice

Behandeling
• Logopedie
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Psychologie
• Diëtetiek
• Geestelijke verzorging
• Arts

Service
• Rolstoel- en 

rollatoronderhoud



Over De Zorgcirkel
De Amberhof maakt deel uit van De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behandeling 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. 

Vragen of contact? 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Zorgcirkel De Amberhof of onze overige 
dienstverlening? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 55 99 800 of kijk op 
onze website  www.zorgcirkel.nl U kunt ook mailen naar klantenservice@zorgcirkel.com

Zorgcirkel De Amberhof
De Loet 1 
1851 CR Heiloo 
T 088 55 99 800 

Zorgcirkel Bemiddelingsbureau
T 088 55 99 777
E zorgbemiddeling.egmond@zorgcirkel.com
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