
Thuiszorg

Contact

Wij komen bij u thuis, zodat u al uw 

vragen kunt stellen en we kunnen 

bespreken welke hulp bij u

past. Ook als u meer informatie wilt 

kunt u contact met ons opnemen.

E-mail

thuiszorgassen@accoladezorg.nl

Meer info 

Accoladezorg.nl

Tel: 0592 76 33 30

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.

U kunt ook bij Accolade terecht voor: 
Huishoudelijke hulp, Casemanagement  

Indiviudeele begeleiding, Dagbesteding, 

Ondersteuning bij het lenen van verpleeg- of 

hulpmiddelen, Advies- en Behandel Centrum 

(Accolade ABC): gespecialiseerde hulp van 

behandelaren, zoals ergotherapeut, 

psycholoog, logopedist, diëtist, fysiotherapeut

Personenalarmering en Maaltijden.



De thuiszorg van 
Accolade Zorg is er voor 

u als u graag in uw eigen 

omgeving wilt blijven wonen, 

maar wel hulp kunt gebruiken. 

U krijgt de zorg en ondersteuning die u nodig hebt in uw 

eigen huis. Zodat u zo lang mogelijk veilig thuis kan 

blijven wonen.

Accolade Thuis biedt  zorg op maat in regio’s Assen, 

Bilthoven en Bosch en Duin. Samen kijken we wat uw 

wensen en behoeften zijn en welke zorg daar het beste bij 

past. U kunt bij Accolade Thuis terecht voor persoonlijke 

verzorging, verpleging en andere vormen van hulp en 

begeleiding..

Persoonlijke verzorging 
Soms kosten dagelijkse dingen veel moeite. Wij 
helpen u bij het opstaan, eten, wassen, 
aankleden en naar bed gaan.

Verpleging 
Als u door ziekte of een handicap verpleging 
nodig heeft, komen onze deskundige 
medewerkers bij u thuis. Overdag, maar ook ’s 
avonds of in het weekend als dat nodig is.

Begeleiding dementie
Wanneer er geheugenproblemen zijn of er een 
vermoeden van dementie is komt onze 
casemanager dementie bij u thuis. Zij regelt de 
indicatie en begeleidt het proces. Een klein, 
professioneel team met vaste begeleiders komt 
wekelijks en helpt u en uw mantelzorgers om te 
gaan met de ziekte en de gevolgen daarvan in 
het dagelijkse leven.

Aanvraag 
De casemanager,  de wijkverpleegkundige en 
coördinator komt graag bij u langs om de 
indicatie te stellen. Daarna maakt zij afspraken 
over de te leveren zorg.


