Wonen in de
Zeehoswijk
Het Zeehos in Katwijk is de woonzorglocatie van Raamwerk voor jongeren en
volwassenen tot circa 65 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking.
We bieden in de Zeehoswijk ondersteuning en begeleiding op het gebied van
wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Op het vroegere
instellingsterrein, pal aan strand en zee, is omgekeerde integratie
tegenwoordig een feit. Er ligt nu een hele nieuwe wijk: de Zeehoswijk. Voor
mensen mét en zonder beperking.

Wonen in de Zeehoswijk
De Zeehoswijk
In de nieuwe wijk zijn speciaal aangepaste
zorgappartementen gebouwd voor cliënten. Er zijn
eveneens woningen gerealiseerd voor reguliere
verkoop en verhuur. Belangrijk uitgangspunt hierbij is
‘omgekeerde integratie’: mensen mét en zonder
beperking(en) wonen en leven naast elkaar op het
vroegere
instellingsterrein.
Voor
cliënten
van
Raamwerk zijn er drie typen volledig aangepaste
zorgappartementen, evenals voorzieningen voor
dagbesteding. De cliënten hebben hierdoor veel ruimte,
veel privacy en de mogelijkheid tot meer
zelfstandigheid. Sommigen wonen zelfstandig in de
wijk, met ondersteuning van Raamwerk. Anderen
hebben
een
eigen
appartement
én
een
gemeenschappelijke ruimte die
ze
met vijf
medecliënten delen. Hier is continu toezicht of een
begeleider in de directe nabijheid. In de toekomst
worden
nog
meer
(zorg)appartementen
en
voorzieningen voor dagbesteding gebouwd.
Voor wie

en Vrije Tijd en Vrijwilligers helpen de cliënten graag bij
het vinden en uitoefenen van werk en allerlei andere
activiteiten. In overleg met de cliënt stellen onze
medewerkers een passend programma samen, dat
deels door medewerkers van Raamwerk en deels door
vrijwilligers wordt ingevuld.
Speciaal waar nodig
Bij Raamwerk geldt: ‘zo gewoon mogelijk, maar
speciaal waar nodig’. Naast onze (para)medische
diensten zijn er in Katwijk:


gezondheidscentrum waar onder meer
huisartsenpraktijken, een apotheek en
kinderdagverblijf zijn gehuisvest.



Het slikteam: voor de behandeling en
begeleiding bij slik-, eet- en drinkproblemen.



Het NAH-team: gespecialiseerd in het omgaan
met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.



Het rolstoelteam: zorgt voor alle zaken rondom
verplaatsingshulpmiddelen.

Op het Zeehos kunnen jongeren en volwassenen met
lichamelijke of meervoudige beperkingen terecht voor 
verblijf mét behandeling. Het gaat om mensen met:


niet-aangeboren hersenletsel;



beademingsondersteuningsbehoefte;



progressieve neurologische aandoeningen;



Een orthopedisch instrumentmaker en
schoenmaker. Samen met fysiotherapeuten en
ergotherapeuten hebben zij regelmatig een
spreekuur.
Een team dat zorg biedt aan personen die
ademhalingsondersteuning nodig hebben.

Regionale dienstverlening
neurologische aandoeningen, zoals spina bifida
Mensen met beperkingen die niet in de Zeehoswijk
en spasticiteit.
wonen, kunnen ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld
Begeleiding op maat
dagbesteding of fysiotherapie.
Iedere cliënt stelt samen met een cluster persoonlijk Indicatie
begeleider zijn/haar ondersteuningsplan op. Samen
bewaken zij dit ook. In dit plan worden afspraken Om in de Zeehoswijk te komen wonen of deel te
vastgelegd
tussen
de
cliënt,
eventuele nemen aan dagbesteding is altijd een indicatie nodig.
vertegenwoordiger(s) en Raamwerk. De cluster pb-er Het gaat daarbij om minimaal een LG 4 indicatie.
maakt deel uit van het vaste team dat verbonden is aan Meer informatie
een aantal appartementen. Daarnaast werken er
diverse specialisten zoals een arts,tandarts, diëtiste, Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten.
afdeling bemiddeling van Raamwerk,


Gewoon waar mogelijk
Iedereen wil zo gewoon mogelijk leven, werken en zijn
of haar vrije tijd besteden. De afdelingen Dagbesteding,
Stichting het Raamwerk
Strandwal 2 2211HT
Noordwijkerhout
0252 - 34 56 78
Bemiddeling@hetraamwerk.nl
www.hetraamwerk.nl

via telefoon (0252) 34 57 70 of via e-mail:
bemiddeling@hetraamwerk.nl

