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                   &
           Verpleging

Multicultureel Woonzorgcentrum

Multiculturele Woonzorgcentrum is een intramurale woonomgeving 
waar ouderen van multiculturele afkomst kunnen wonen in een 
vertrouwde, bij hen passende omgeving en de zorg kunnen krijgen 
die aansluit bij hun belevingswereld. 

BijBij de inrichting van de ruimte is rekening gehouden met culturele 
aspecten, er werken professionals die de taal en cultuur van deze 
ouderen goed kennen en wordt er dagelijks zorg gedragen voor 
herkenbare en vertrouwde halal-maaltijden. 

Het Multicultureel Woonzorgcentrum is ingericht volgens het 
“kleinsschalig wonen” principe en bestaat uit  individuele kamers, 
een gezamenlijke ruimte met open keuken en een gebedsruimte.

AanmeldingAanmelding  
  
BijBij aanmelding voor verzorging en verpleging komt een 
medewerker bij de cliënt op intake. Tijdens de intake kan de 
medewerker goed inventariseren wat de zorgvraag is en of de cliënt 
in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Aan de hand van 
een zorgplan wordt vervolgens de indicatie gesteld en kan de zorg 
per direct worden gestart.

VVoor aanmelding voor verblijf in het Multicultureel 
Woonzorgcentrum is er een CIZ indicatie (ZZP 5-9) noodzakelijk.

Bezoekadres:      Baden Powellweg 305 B
             1069 LH Amsterdam  

Postadres:        Sensa Zorg, Postbus 8898,
             1006 JB Amsterdam 

Telefoonnr.:       085 273 32 63
Faxnummer:       023 737 03 31

E-mail Algemeen:E-mail Algemeen:    info@sensazorg.nl
E-mail Aanmeldingen:  zorgadministratie@sensazorg.nl 

Website:         Sensazorg.nl
Facebook:        Facebook.com/sensa.zorg
Twitter:         Twitter.nl/sensazorg

Zorgregio



Wat kan de cliënt verwachten?

De thuiszorgmedewerkers van Sensa Zorggroep kunnen cliënten 
ondersteunen bij onder andere:

• douchen, wassen, aankleden, toiletgang;
• medicijnen en injecties;
• zwachtelen en aan- en uittrekken van steunkousen;
•• oogdruppelen, oogzalven en oordruppelen;
• advies over dagelijkse verzorging en hulpmiddelen;
• mobiliteit en valpreventie;
• katheteriseren, blaasspoeling, sondevoeding;
• wondzorg en stomaverzorging;
• zorg na botbreuk of operatie, bv. heupoperatie of knieoperatie. 

Specialistisch Verpleegkundige Zorg

OnOnze verpleegkundigen zijn extra opgeleid voor ondersteuning bij 
specifieke (chronische) ziekten, aandoeningen en complexe zorg. 
Behalve met specialistische verpleegkundige handelingen, ondersteunen 
zij cliënten en hun naasten ook bij de omgang met hun ziekte of 
aandoening. 

Onze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in:
• Ouderenzorg;
•• Dementiezorg;
• Longen, Astma en COPD;
• Neurologie (CVA, MS en Parkinson);
• Diabetes;
• Stomazorg;
• Ouderenzorg;
• Continentiezorg;
•• Wondzorg.

Terminale zorg

VVoor cliënten die in hun laatste levensfase zitten bieden wij 
terminale zorg binnen de thuissituatie. Bij deze zorg staat niet de 
bestrijding van de ziekte centraal, maar de emotionele steun en de 
juiste begeleiding bij een goede afronding van het leven. De 
wensen en de leefstijl van de cliënt en de naasten nemen we altijd 
als uitgangspunt en passen onze zorg daarop aan. 

DeDe zorg richt zich op de bestrijding van nare ziekteverschijnselen, 
zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Er is ook hulp bij niet-lichamelijke 
problemen, zoals angst of depressie. Soms zijn praktische 
maatregelen nodig, bijvoorbeeld als de cliënt graag thuis wil 
sterven.

OokOok werken we nauw samen met vrijwilligers en geestelijke 
werkers vanuit verschillende culturele achtergronden, die we naar 
behoefte kunnen inzetten voor de begeleiding in de laatste 
levensfase van onze terminale cliënten. 


