
d’Amandelboom

Contact
Wilt u meer informatie over wonen en 
zorg in d’Amandelboom? Of wilt u een 
rondleiding? Neem gerust contact met 
ons op: 

E-mail
info@accoladezorg.nl 
Tel: 030 2295600

U kunt ook altijd een kijkje nemen op 
de website: 
www.accoladezorg.nl/wonen/wonen-
damandelboom

Indicatie
Voor het aanvragen van een indicatie 
kunt u terecht bij het Centrum voor 
Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nl. Hier 
kunt u ook meer informatie vinden over 
de indicaties.



Voor wie is d’Amandelboom?
Wonen in een omgeving waar u zich thuis voelt én de zorg kan krijgen 
die bij u past. Dat kan bij d’Amandelboom. Er zijn verschillende 
woonvormen.

Zorgappartementen
In de zorgappartementen kunt u terecht als u afhankelijk bent van 
dagelijkse verzorging en/of verpleging. Er zijn appartementen voor 
alleenstaanden en voor echtparen. Elk appartement heeft een 
woon/slaapkamer, badkamer en keuken. U kunt gebruik maken van 
de voorzieningen van het woonzorgcentrum. Om in aanmerking te 
komen voor een zorgappartement hebt u een indicatie nodig.

Seviceappartementen
De serviceappartementen zijn driekamerwoningen. U woont 
zelfstandig, maar met eventuele zorg binnen handbereik. Ook kunt u 
gebruik maken van de voorzieningen van het woonzorgcentrum. 
Deze appartementen huurt en betaalt u zelf. Voor eventuele zorg 
hebt u een indicatie nodig.

Woongroep NAH
De woongroep is een kleinschalige huiselijke omgeving waar mensen 
wonen met niet aangeboren hersenletsel. Iedere bewoner heeft een 
eigen zit/slaapkamer,  de woonkamer en keuken zijn gezamenlijk. Er 
is 24uurs zorg en begeleiding aanwezig. Vanaf indicatie LG04 is het 
mogelijk in de woongroep te wonen.

d’Amandelboom is een 
woonvoorziening van Accolade Zorg 
in de bosrijke omgeving van Bilthoven. 
Een fijne woonomgeving is belangrijk. In d’Amandelboom woont 
u in een prachtige omgeving met veel vogels en eekhoorntjes, 
maar ook dichtbij winkels en horeca. d’Amandelboom heeft veel 
verschillende woonvormen: voor iedereen een eigen plekje. 
Onze zorg is persoonlijk en sluit aan bij wat iedere cliënt gewend 
is.

In d’Amandelboom zijn allerlei activiteiten en faciliteiten om te 
ontspannen en elkaar te ontmoeten. Zoals een kerkdienst, een 
winkeltje, een kapper. Ook is er fysiotherapie, ergotherapie en 
pastorale zorg aanwezig. 

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!


