
De Wijngaard 

Contact
Wilt u meer informatie over wonen
 en zorg in de Wijngaard? Of wilt u een rondleiding? 

Neem gerust contact met onze zorgconsulent op:
info@accoladezorg.nl / 030-6973400

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

Indicatie
Voor alle complexe, intensieve zorg die 
in de Wijngaard wordt geleverd is een 
indicatie uit de Wet Langdurige Zorg 
nodig. Een indicatie kunt u aanvragen 
bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. 
Meer informatie hierover kunt u vinden 
op www.ciz.nl. U kunt de dagbesteding 
bezoeken op basis van een beschikking 
van de WMO of een indicatie van de 
Wet Langdurige Zorg.



In de mooie, bosrijke omgeving 
van Bosch en Duin ligt 
verpleeghuis de Wijngaard.

In deze rustige omgeving biedt De Wijngaard diverse vormen 
van hoog complexe van zorg. De christelijke zorg is 
persoonlijk en sluit aan bij uw wensen. Zorg, welzijn en 
behandeling werkt professioneel en maakt gebruik van 
moderne technologie en inzichten. Net als thuis, zijn er in De 
Wijngaard diverse activiteiten waarbij u zich kunt ontspannen, 
plezier kunt maken en anderen kunt ontmoeten. 

U kunt genieten van allerlei fijne faciliteiten: natuurlijk een 
heerlijke tuin, maar ook een sfeervol restaurant, een 
logeerwoning voor naasten en een kapsalon annex pedicure. 

De Wijngaard is een locatie van Accolade zorg. Accolade Zorg 
is er voor u met aandacht en liefde. Onze christelijke identiteit 
is de basis voor alles wat we doen. Levend uit Gods liefde 
bieden wij professionele zorg en hulp aan u en uw naasten. 

Wonen
Wonen in een omgeving waar u zich thuis 
voelt én de zorg krijgt die bij u past. Dat 
kan bij de Wijngaard. Als u door een 
lichamelijke aandoening afhankelijk bent 
van verpleging en/of verzorging kunt u 
terecht in een wooneenheid, een kamer 
met gedeeld sanitair.

Voor bewoners met lichamelijke, 
psychische of psychiatrische 
problematiek zijn er woongroepen voor 
maximaal 9 personen. Deze groepen zijn 
kleinschalig en huiselijk. Iedere bewoner 
heeft een eigen slaapkamer en er is een 
gezamenlijke huiskamer. Er is 24 uurs 
intensieve zorg in nabijheid op de 
groepen.

Verblijven
De Wijngaard heeft ook verschillende 
vormen van gespecialiseerde zorg.

Voor cliënten in de laatste fase van hun 
leven is er hospice Koriander, hier wordt 
palliatieve zorg op maat verleend. Het 
Hospice heeft een eigen ingang en 
bezoek is altijd welkom. 

Voor cliënten die na een coma niet snel 
weer bij bewustzijn komen heeft de 
Wijngaard een speciaal therapietraject. 
Dit noemen we langdurig intensieve 
neurorevalidatie. Dit wordt bij de 
Wijngaard gegeven in een traject van 
twee jaar.

Dagbesteding
In de Tuinkamer en Balkonkamer van de 
Wijngaard kunt u terecht voor 
dagbesteding. Dit is voor mensen die thuis 
wonen, maar wel ondersteuning kunnen 
gebruiken. U doet mee met de activiteiten 
en u krijgt een gezonde middag/ 
avondmaaltijd.


