
De Wierickehoeve 

Contact
Hebt u nog vragen of wilt u meer 
informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met Rianne van 
Diggele, de zorgconsulent van de 
Wierickehoeve.

E-mail
zorgconsulent@accoladezorg.nl 

Meer info 
Accoladezorg.nl
Info@accoladezorg.nl

Accolade Zorg 
staat voor 
liefdevolle zorg 
Accolade betekent omarming en verbinding. 
Vanuit de christelijke identiteit wordt 
liefdevolle zorg en aandacht gegeven. Het 
geloof en het voorbeeld van Christus is de 
basis en inspiratie om liefdevol om cliënten 
en hun familie heen te staan. Accolade Zorg 
biedt een plek waar het goed wonen is en 
waar iedere dag – ondanks vaak moeilijke 
omstandigheden – een fijne dag is. 
Betekenisvol omzien naar elkaar en anderen 
waarbij de bewoner centraal staat. Dan is 
zorg en aandacht vanzelfsprekend goed. Dat 
is de belofte van Accolade Zorg! Ook 
wanneer de bewoner niet gelovig is, maar 
zich wel thuis voelt in een christelijke woon- 
en leefsfeer is hij van harte welkom bij de 
Wierickehoeve.



De Wierickehoeve is een 
kleinschalige woonvorm van 
Accolade Zorg.
De levensgeschiedenis van de bewoner vormt het 
uitgangspunt voor de dagindeling en dagbesteding. Dit 
maakt het tot een veilige en vertrouwde leefomgeving voor 
mensen met een vorm van dementie.
 
De prachtige woonboerderij in Bodegraven is landelijk 
gelegen en biedt plaats aan 13 bewoners. Iedere bewoner 
heeft een eigen kamer. Deze kamer kan naar de persoonlijke 
wens worden ingericht, zodat hij of zij zich snel thuis voelt in 
de nieuwe omgeving. Er is een gezamenlijke huiskamer met 
keuken waar de bewoners samenkomen en activiteiten 
worden georganiseerd.

De sfeer is huiselijk en ongedwongen. Bewoners en hun 
naasten zijn vrij om mee te helpen bij de dagelijkse 
bezigheden in de woonboerderij.

Wie kan er bij ons terecht
Door onze jarenlange ervaring en investering in 
goed opgeleide zorgteams is Accolade Zorg 
specialist op het gebied van christelijke 
ouderenzorg. De Wierickehoeve is 
gespecialiseerd in Psychogeriatrische 
Verpleeghuiszorg. Wonen met 
psychogeriatrische verpleeghuiszorg (PG) is 
bedoeld voor cliënten die 24 uur per dag zorg 
nodig hebben: woonbegeleiding, lichamelijke 
én geestelijke zorg. Dat betekent dat u alleen 
op deze locatie terecht kunt wanneer u een 
indicatie hebt voor PG.

Indicatie
Om te kunnen wonen in de Wierickehoeve is er 
een WLZ indicatie nodig. De Wierickehoeve 
levert zorg op basis van een Volledig Pakket 
Thuis. In een persoonlijk gesprek kunnen de 
mogelijkheden besproken worden. Meer 
informatie over de indicaties staat op onze 
website.


