
Huishoudelijke hulp nodig?
Altijd bij u in de wijk!



Wanneer u hulp kunt gebruiken bij het huishouden, 

of de wasverzorging, dan is ZorgAccent Huishoudelijke Hulp 

u graag van dienst!

 

Binnen 5 dagen een hulp die bij u past!

Heeft u huishoudelijke hulp nodig?



WAT MAG U VAN ZORGACCENT HUISHOUDELIJKE HULP VERWACHTEN?

•   Wij regelen binnen 5 dagen hulp in de huishouding voor u
•  U krijgt een vaste hulp
•  Wij maken samen met u afspraken over welke hulp u bij welke 
 huishoudelijke taken krijgt
•  Deze afspraken leggen we samen vast in een ondersteuningsplan
•  Met regelmaat gaan we met u na of deze afspraken nog passen
•	 Bij	ziekte	of	vakantie	van	uw	vertrouwde	hulp	zorgen	wij	voor	
 vervangende hulp
•  U bent verzekerd voor eventuele schade, hiervoor geldt een eigen risico  
 van €100. 

HOE REGELT U HULP? 
In gemeente Rijssen-Holten neemt u rechtstreeks contact op met ons via 
telefoonnummer 0900 0678 (lokaal tarief). Voor de gemeente Wierden,
Hellendoorn en Twenterand neemt u contact op met het WMO-loket 
van uw gemeente.
Zij kijken met u of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden.
Afhankelijk	van	uw	situatie	is	er	sprake	van	een	eigen	bijdrage.	



HEEFT U NOG EEN ANDERE HULPVRAAG? 
•	 De	teams	van	ZorgAccent	Wijkverpleging	zitten	bij	u	in	de	buurt		
 en helpen u graag. Bereikbaar via telefoonnummer 0900 0678  
 (lokaal tarief)
•	 Met	een	lidmaatschap	van	ZorgAccent	PLUS	kunt	u	gratis		 	
	 gebruik	maken	van	hulpmiddelen	en	kortingen	op	onder	andere		
 zorgverzekeringen, gemaksservices, cursussen en ontspanning. 
• Via ZorgAccent kunt u ook gebruik maken van gemaksservices;  
 een tuinman, klusjesman, was- en strijkservice, kapper of 
 pedicure aan huis en nog veel meer. U kunt bij ZorgAccent PLUS  
 ook terecht voor de vragen over gemaksservices, ze zijn te bereiken  
 tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer (0546) 837 296.
• Voor begeleiding bij de regie over het dagelijks leven kunt u een  
 beroep doen op de Thuisbegeleiding van ZorgAccent. Ook zij zijn  
 bereikbaar via telefoonnummer 0900 0678 (lokaal tarief).

VRAGEN OF BEHOEFTE AAN MEER INFORMATIE?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 0678 (24 uur 
bereikbaar) of stel uw vraag via een mail aan huishouding@zorgaccent.nl
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