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De Pieter Raat Stichting
De Pieter Raat Stichting is de zorg- en dienstverlener voor
senioren in Heerhugowaard. Een sterke, professionele
zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij
mensen in de buurt waar zij wonen.
Van De Pieter Raat Stichting krijgt u de hulp en zorg die u
nodig heeft. Alles geheel naar uw wens. Dat kan bij u
thuis, maar ook in het woonzorgcentrum. U kiest
eenvoudigweg voor de zorg en hulp waar u behoefte aan
heeft.
De medewerkers van De Pieter Raat Stichting staan
garant voor een persoonlijke en vriendelijke instelling. Zij
voeren hun werkzaamheden op een professionele wijze
uit, zonder daarbij de zelfstandigheid en eigenheid van
cliënten uit het oog te verliezen.
Missie
De Pieter Raat Stichting ondersteunt senioren in
Heerhugowaard op het gebied van welzijn, gezondheid en
wonen.
Wonen en zorg
U wilt graag zelfstandig blijven, maar u wilt wat extra
zekerheid. Of het lukt niet meer om alleen thuis te wonen.
Dan bent u van harte welkom in een van onze
woonzorgcentra Hugo-Oord of De Raatstede. Hier vindt u
geborgenheid en voelt u zich (hopelijk snel) thuis.
Tijdelijk verblijf
U kunt onverwachts in een situatie belanden waardoor u
even niet thuis kunt wonen. Of u kunt tijdelijk geen beroep

doen op de hulp waar u normaal altijd op rekent. Dan bent
u van harte welkom om bij ons te verblijven. Tijdelijk
verblijf is voor maximaal 2 keer 6 weken. Het uitgangspunt
is dat u na deze periode weer voldoende hersteld bent om
naar uw eigen woning terug te keren.
Wonen met meer zorg (dementiezorg)
Mensen met een vorm van dementie of andere
geheugenproblemen, zijn van harte welkom bij De Pieter
Raat Stichting. U woont hier vertrouwd en krijgt de zorg
die u nodig heeft, dag en nacht. Op de vierde etage van
woonzorgcentrum De Raatstede bevindt zich afdeling
Meerzorg. Op deze afdeling wordt extra ondersteuning en
begeleiding gegeven aan senioren met een dementieel
beeld. De afdeling Meerzorg is een open afdeling en er
wordt gestreefd naar een woon- en leefklimaat waarin
cliënten zoveel mogelijk hun eigen levensstijl kunnen
bewaren. Veiligheid en structuur zijn hierbij belangrijke
aandachtspunten.
Palliatieve zorg
Als u in aanraking komt met een levensbedreigende
aandoening komt er veel op u af. Ook dan is De Pieter
Raat Stichting er graag voor u. Het doel van palliatieve
zorg is niet de genezing, maar om een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven te bieden. De zorg is in dit geval gericht
op het voorkomen en verlichten van het lijden. Er is hierbij
niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten die u
ervaart, maar ook voor uw psychische, sociale en/of
spirituele problemen die zich voor kunnen doen. In
woonzorgcentrum Hugo-Oord beschikken wij over twee
appartementen voor palliatief terminale zorg. Alleen
wanneer u continue verpleegkundige zorg nodig heeft zal

een opname niet mogelijk zijn en verwijzen wij u naar een
hospice of ziekenhuis.
Wonen in een aanleunwoning
Zowel naast woonzorgcentrum De Raatstede als
woonzorgcentrum Hugo-Oord staan aanleunwoningen.
Een aantal daarvan zijn koopappartementen (Dolomiet).
De
overige
appartementen
worden
door
de
woningbouwvereniging verhuurd. Op de toekenning van
deze woningen heeft De Pieter Raat Stichting geen
invloed. Daarvoor moet u rechtstreeks contact met de
woningbouwvereniging opnemen. Bewoners van de
aanleunflats kunnen een servicepakket van De Pieter Raat
Stichting afnemen.
Thuiszorg Pieter Raat
Zou u het prettig vinden om thuis hulp te krijgen
bijvoorbeeld in de huishouding? Of bij uw persoonlijke
verzorging zoals wassen, douchen en aankleden?
De Pieter Raat Stichting geeft thuiszorg met persoonlijke
aandacht. Thuis is de plek waar u helemaal uzelf kunt zijn.
Alleen, met familie, vrienden of bekenden. Wij helpen u
wanneer dat nodig is in uw eigen vertrouwde omgeving.
Wij staan 7 dagen per week voor u klaar. U kunt ook bij
ons terecht voor personenalarmering.
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Thuis in uw eigen huis, volledig zelfstandig wonen. Dat is
waar de meeste mensen zich prettig bij voelen. Met de
dienst 'Volledig Pakket Thuis' kunt u nog langer thuis
blijven wonen en toch verzekerd zijn van goede zorg. Ook
als u verzorgingshuiszorg nodig heeft. Op basis van uw

behoefte, stellen wij met u het Volledig Pakket Thuis
samen. Uw pakket kan bestaan uit verschillende diensten,
o.a. persoonlijke verzorging, alarmering, huishoudelijke
hulp, maaltijden en activiteiten.
Grenzen van onze zorg- en dienstverlening
Er kunnen in de periode dat u zorg van De Pieter Raat
Stichting afneemt, veranderingen in uw zorgvraag
optreden. Wij passen de zorg in overleg met u daarop aan.
Er kunnen ook redenen zijn waarom u niet meer in één
van onze verzorgingshuizen kunt wonen of wij geen zorg
meer in de thuissituatie kunnen verlenen. Dit noemen we
in- en exclusiecriteria. In alle situaties wordt uiteraard
zorgvuldig gehandeld: er vindt overleg met u plaats en/of
uw familie en waar nodig worden andere deskundigen
geconsulteerd, zoals bijvoorbeeld een arts of een
gedragsdeskundige. De in- en exclusie criteria zijn op te
vragen bij het Cliënten Service Bureau en maken tevens
onderdeel uit van het informatiepakket voor nieuwe
cliënten.
Dagverzorging en soos
Heeft u het thuis prima naar uw zin, maar komt u steeds
minder de deur uit? Misschien is onze dagverzorging of
soos dan iets voor u. U bent een of meer dagen per week
gezellig onder de mensen. Doe mee met een spelletje,
handvaardigheid, zingen of geheugentraining. Ga met ons
een dagje weg. Niets moet, alles mag. En als u geen
vervoer hebt dan wordt u, indien u een indicatie heeft,
opgehaald en weer thuis gebracht.

Appartementencomplex Magnolia
Appartementencomplex Magnolia aan de Hortensialaan in
Heerhugowaard heeft 23 driekamerappartementen en is
een beschutte woonomgeving voor senioren. U huurt het
appartement van Woningcorporatie Woonwaard en
ontvangt van De Pieter Raat Stichting zorg en
dienstverlening op maat, waaronder huishoudelijke
verzorging.
Restaurants
U bent van harte welkom om dagelijks tussen 12.00- 13.30
uur aan te schuiven in het restaurant van
woonzorgcentrum De Raatstede (Dolomiet 2) of
woonzorgcentrum Hugo-Oord (Van Veenweg 15). In het
Grand Café in het Arboretum (Tamarixplantsoen 1) kunt u
tussen 17.00-18.30 uur terecht. De Pieter Raat Stichting
beschikt over een eigen keuken, waar iedere dag vers
gekookt wordt. Een driegangen keuzemenu kost € 7,70.
Maaltijdservice / Tafeltje Dekje
Heeft u moeite met koken of even geen tijd of energie om
uitgebreid te kokkerellen? Maak dan gebruik van onze
maaltijdservice aan huis. Gezonde en zeer smakelijke
maaltijden die thuis bezorgd worden. Dit kan tijdelijk of
voor een langere periode zijn.
Activiteitenprogramma
Als u thuis woont, is het altijd leuk om erop uit te gaan.
Gezellig onder de mensen zijn. Wij organiseren veel
verschillende activiteiten in en rond onze woonzorgcentra.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. Wilt u
weten welke activiteiten er zijn, kijkt u dan op onze website
www.dprs.nl.

Vrijwilligers
Voor De Pieter Raat Stichting vormen de vrijwilligers een
waardevolle aanvulling op de professionele zorg. Zij
maken het mogelijk dat activiteiten plaats kunnen vinden
en zorgen voor extra aandacht “op maat van de cliënt”. Zij
zijn niet weg te denken uit de organisatie. Binnen De
Pieter Raat Stichting zijn ruim 200 vrijwilligers actief. Heeft
u interesse om vrijwilliger te worden? Kijkt u dan op onze
website voor vacatures.
Meer informatie?
Onze medewerkers van het Cliënten Service Bureau zijn
het eerste aanspreekpunt als u informatie wilt over de
zorg- en dienstverlening van De Pieter Raat Stichting. Zij
zorgen ervoor dat u alle benodigde informatie krijgt en
maken met u de eerste (zorg)afspraken. U kunt onze
medewerkers bellen of (op afspraak) bezoeken. Het
Cliënten Service Bureau is gevestigd in woonzorgcentrum
De Raatstede, naast de entree.
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