
Zorg(Accent) aan huis
Met welke diensten kunnen wij u 
thuis ondersteunen?

Zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde omgeving!
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Wilt u graag in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, 

maar heeft u daarbij hulp of ondersteuning nodig? 

ZorgAccent komt graag naar u toe!

Met welke diensten kan ZorgAccent u 
ondersteunen?

We kijken samen met u en uw naasten welke hulp en onder-
steuning het best bij u past. Denk hierbij aan wijkverpleging, 
hulp in de huishouding en thuisbegeleiding. In deze folder 
geven we u een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u meer 
weten, dan kunt u bellen naar 0900 0678 (24 uur bereikbaar) of 
bezoek onze website: www.zorgaccent.nl.  
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Hulp in de huishouding

U woont zelfstandig en kunt zich nog 
prima redden. Toch merkt u dat sommige 
huishoudelijke werkzaamheden te zwaar 
worden. We kijken samen met u wat u 
nog zelf kunt doen, wat uw mantelzorgers 
kunnen doen en wat wij voor u kunnen 
doen. U maakt samen met de vaste hulp 
afspraken, waarbij rekening gehouden 
wordt met uw wensen.

Wijkverpleging: altijd dicht bij u in de buurt

Heeft u hulp nodig bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, 
wondverzorging of toedienen van injecties? Of heeft u een chronische ziekte? 

Ons wijkteam met vaste mede-
werkers bij u in de buurt biedt 
u hierin professionele zorg van 
goede kwaliteit. Waar nodig zet-
ten wij speciaal daarvoor opge-
leide verpleegkundigen in. 

Wij werken samen met uw huis-
arts en kennen uw wijk. 

Een vaste hulp in de huishouding.

‘Het is heerlijk om cliënten te zien genieten van hun oude dag, dan geniet ik ook.’
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Dagbesteding

Een ontmoetingsplaats voor mensen die zelfstandig wonen en extra verzor-
ging, ondersteuning en structuur nodig hebben. Samen koken, muziek maken 
en luisteren, tekenen of lekker bewegen. De activiteiten zijn erop gericht om u 
ontspanning te bieden en uw lichamelijke en mentale conditie te verbeteren. 
Ieder mens is anders, daarom kijken we samen met u welke activiteit het beste 
bij u past. De dagbesteding biedt u een gevarieerde en nuttige invulling van uw 
dag.
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Soms loopt het thuis niet helemaal 
naar wens, een onhandelbare puber, 
moeite met het organiseren van uw 
huishouding, financiële problemen. 
U heeft het gevoel dat u de grip op 
het dagelijkse leven verliest. Dat 
kan iedereen zomaar overkomen. 
Thuisbegeleiding biedt u hierin 
praktische oplossingen en advie-
zen om de situatie thuis weer op 
de rails te krijgen. 

‘De cliënt omhelsde me en zij dat ze steeds meer een thuisgevoel krijgt in haar eigen huis. Dat vind ik prachtig!’ 

Zorg en begeleiding thuis
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ZorgAccent PLUS

Een lidmaatschap op ZorgAccent PLUS geeft u het voordeel om te genieten van 
kortingen en diverse gemaksservices aan huis. Denk bijvoorbeeld aan korting 
op de collectiviteitsverzekering van Menzis, een kapper, tuinman of 
pedicure aan huis, maaltijden, het lenen van (gratis) loophulpmiddelen, 
rijbewijskeuring, theater, sport en beweging.  

In overleg 
is het maken van 

een afspraak 

in de avonduren 
mogelijk.
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Wie betaalt wat?
De financiering voor deze diensten is erg verschillend. 
Zo heeft u voor de wijkverpleging een indicatie nodig. Deze kan de wijk-
verpleegkundige verzorgen. De kosten vallen meestal onder uw ziektekosten-
verzekering. 

Dagbesteding, thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp gaan vaak via de WMO 
van uw gemeente. Voor gebruik van de diensten van ZorgAccent Plus dient 
u een betaald lidmaatschap aan te vragen. Het is lastig om in een algemene 
folder aan te geven hoe de financiering van deze diensten precies voor uw 
situatie zal zijn. U kunt daarom het best contact met ons opnemen, dan 
bekijken we uw mogelijkheden!

Meer informatie en aanmelding voor deze diensten?
Wilt u meer weten, dan kunt u bellen naar 0900 0678 
(24 uur bereikbaar) of bezoek onze website: 
www.zorgaccent.nl. Natuurlijk kunt u uw vragen ook 
stellen aan onze medewerkers die bij u zorg verlenen. 
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ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 

T. 0900 0678 (24 uur bereikbaar)
Kijk voor ons complete zorgaanbod op:

www.zorgaccent.nl


