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In Het Flierborgh in Vroomshoop kunt u Wonen met een Plus. 

U woont hier zelfstandig in een beschutte woonomgeving, in uw eigen 

appartement waarin u uzelf kunt zijn en uw eigen regie kunt voeren. 

Veilig en met gezelschap in de buurt en zorg dichtbij. Natuurlijk kunt u 

ook gezellig deelnemen aan allerlei activiteiten waarbij u medebewoners 

kunt ontmoeten. Verder biedt Het Flierborgh de mogelijkheid voor tijde-

lijke opname, na ontslag uit het ziekenhuis of als uw mantelzorger even 

op vakantie is.

 

24 uur per dag, 

7 dagen per week 

zorg dichtbij!

Wonen met een Plus 
in Het Flierborgh

‘Wat ik zo mooi vind aan Wonen met een Plus is dat mensen zich écht minder 
zorgen maken omdat ze weten dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
professionele zorg in de buurt is. 

De bewoners kunnen gebruikmaken van wijkverpleging als dat nodig is. 
In de recreatiezaal worden gymnastieklessen gegeven en voor mensen uit 
Vroomshoop en omgeving met een indicatiestelling, is hier dagbesteding.’ 



Het Flierborgh is sinds 1995 een Wonen-met-een-
Plus-locatie en beschikt over 37 appartementen. Dit 
betekent dat u geheel zelfstandig en veilig woont in 
een gehuurd appartement. Indien nodig kunt u een 
beroep doen op het team wijkverpleging dat binnen 
de locatie werkzaam is. Via uw eigen telefoon kunt u 
personenalarmering inschakelen en u regelt zelf uw 
maaltijdvoorziening. ZorgAccent voorziet alleen voor 
mensen die tijdelijk zijn opgenomen, bijvoorbeeld na 
ontslag uit het ziekenhuis, de maaltijdvoorziening. 

TIJDELIJKE ZORGMOGELIJKHEDEN
In Het Flierborgh kunt u ook terecht voor diverse 
vormen van tijdelijke zorg
• Respijtzorg
• Terminale zorg
• Revalidatiezorg
• ELV: Eerste Lijns Verblijf (tijdelijk verblijf 
 na een ziekenhuisopname)
• Vakantieopname of tijdelijke opname

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opge-
nomen: ‘denkt in mogelijkheden’. Dit staat ervoor dat 
we samen met de mens die zorg nodig heeft en hun 
naasten zoeken naar de meest optimale oplossingen. 
We beschouwen een situatie niet als een gegeven; 
we bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke 
situatie uniek is en met oprechte interesse. Elk mens 
is anders: wat voor de één wel werkt, werkt wellicht 
voor een ander  niet. We bedenken oplossingen, en 
nemen initiatief.

WAT KAN HET TEAM WIJKVERPLEGING VOOR U 
BETEKENEN?
Twee teams wijkverpleegkundigen en verzorgenden 
van ZorgAccent zijn gevestigd in Het Flierborgh en 
kunnen zorg bieden wanneer dat nodig is. Samen 

met u overleggen hoe u zo lang mogelijk zelfstandig 
kunt blijven. Zij coördineren uw zorg en onderhou-
den contact met de huisartsen, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten en de apotheek. Daar waar nodig 
nemen zij contact op met andere zorgverleners of 
instanties.

De wijkverpleging is 7 dagen per week, 24 uur per 
dag bereikbaar en aanwezig. Dit betekent dat zij ook 
‘s nachts bereikbaar zijn om hulp te bieden. 

BEELDZORG
Beeldzorg is binnen Het Flierborgh nog een nieuwe 
ontwikkeling. ZorgAccent biedt bewoners, naast de 
bestaande zorg aan huis, zorg via de iPad. Dat heet 
beeldzorg. Bij beeldzorg maakt uw verzorgende of 
verpleegkundige beeldcontact met u thuis. Via de 
iPad kunt u elkaar zien en met elkaar praten. Op 
geplande momenten neemt een medewerker van 
het wijkteam contact met u op voor uw zorgmoment 
via de iPad. 

Beeldzorg kan een aanvulling zijn op de bestaande 
zorg. Soms vervangt het een zorgmoment ter plekke. 
Beeldcontact kan plaatsvinden zo vaak als nodig. We 
spreken met u af wanneer we beeldbellen, maar het 
is geen alarmeringssysteem!

DAGBESTEDING
Ook binnen locatie Het Flierborgh is er een dagbeste-
ding voor bewoners uit Vroomshoop en omstreken. 
Bij de dagbesteding ligt de nadruk op het bevorderen 
of behouden van de zelfredzaamheid. Welke actvitei-
ten u gaat doen is afhankelijk van uw wensen, inte-
resses en indicatie. Het belangrijkste is dat u geniet, 
zich gewaardeerd voelt, sociale contacten opdoet en 
dat u een dagritme heeft. Bovendien kan uw deelna-
me aan de dagbesteding een verlichting betekenen 
van de taken van uw mantelzorger. 

De wijkverpleging in Het Flierborgh kijkt samen met u naar 

uw wensen en zorgbehoefte zodat u zo lang mogelijke geheel zelfstandig 

in Het Flierborgh kunt wonen.  



Dagbesteding in Het Flierborgh is geopend op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend eens 
een kop koffie of thee te komen drinken. 

VRIJWILLIGERS
Binnen Het Flierborgh organiseren de vrijwilligers 
diverse activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Hier-
voor is een boekje gemaakt met een overzicht van wat 
er allemaal georganiseerd wordt. Iedere bewoner heeft 
een exemplaar ontvangen.

BRANDPREVENTIE
De volgende richtlijnen dienen in acht genomen te 
worden;
•  Het is verboden te roken of open vuur bij zich te  
 hebben op plaatsen waar een verbod duidelijk wordt  
 aangegeven. 
•  Gloeiende of brandende stoffen dienen gedoofd te  
 worden alvorens deze weg te gooien. 

DE MISSIE VAN ZORGACCENT

  Het is onze missie 
 om iedereen te laten ervaren
 hoe bijzonder onze zorg is.

DE KERNWAARDEN VAN ZORGACCENT
In het contact met onze klanten, met elkaar en 
met onze partners staan de volgende waarden 
centraal:

Vertrouwen
Echt
Toegewijd
Lef

ZORGVISIE
De kracht van goede zorg zit, naast vakkennis, 
voor een groot deel in de relatie tussen de cliënt 
en zorgverlener. Hoe beter de band is tussen 
zorgverlener, de hulpbehoevende mens en 
naasten/familie, des te beter de zorg kan aan
sluiten bij de wensen van cliënt. 
Daarom kiest ZorgAccent ervoor om te werken 
in kleine, zelfsturende zorgteams die persoons-
gericht werken en alle zorgtaken uitvoeren.

www.zorgaccent.nl
0900 0678
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