
In het hart van Zierikzee treft u Eilandzorg 

Schouwen-Duiveland. Binnen onze zor-

gorganisatie staat uw kwaliteit van leven 

voorop. Bij Eilandzorg behoudt u de regie 

over uw eigen leven. U bepaalt zelf hoe 

de zorgverlening in uw leven georgani-

seerd wordt. 

Deze klantgerichte aanpak is mogelijk 

omdat we werken met deskundige en 

loyale medewerkers. Mensen met liefde 

voor het vak. Door de kleine zelfstandig 

werkende teams, bent u verzekerd van 

meer individuele aandacht. Gewoon, en 

heel persoonlijk. 

Zorg aan huis
Gewoon, en heel persoonlijk



Eilandzorg biedt thuiszorg op de momenten dat u dit 

nodig heeft. Tijdelijk, als u net uit het ziekenhuis komt, 

of juist voor langere periode. Met een uitgebreid pakket 

persoonlijke verzorging en verpleging stemmen we de 

zorg zo goed mogelijk af op uw behoeften. Zo kunt u 

blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Onze medewerkers helpen u bij dagelijkse handelingen 

als wassen, douchen, aan- en uitkleden. Ook voor het 

aanbrengen van hulpmiddelen zoals steunkousen bent 

u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast kunt u bij ons 

terecht voor wondverzorging, stoma’s, het toedienen 

van injecties, aanleggen van een infuus, het innemen 

van medicatie en zelfs palliatieve zorg. 

Eilandzorg helpt u graag bij het aanvragen van 

een indicatie. De zorg wordt vergoed door de 

Zorgverzekeringswet, er wordt daarbij niet gekeken naar 

uw inkomen. U kunt bij ons ook voor eigen rekening 

(zonder indicatie) wijkverpleging inhuren. 

Thuiszorg

Calandweg 1
4301 LZ  Zierikzee

Telefoonnummer direct:  
0111- 45 34 80 
bereikbaar van 
7:30 tot 23:00 uur

wvpk@eilandzorg.com
www.eilandzorg.com

Kantoor Eilandzorg,

team Wijkverpleging: 

Meer informatie?

In het hart van Zierikzee treft u Eilandzorg Schouwen-Duiveland. 
Binnen onze zorgorganisatie staat uw kwaliteit van leven voorop. 
Bij Eilandzorg behoudt u de regie over uw eigen leven. U bepaalt zelf 
hoe de zorgverlening in uw leven georganiseerd wordt. 

Deze klantgerichte aanpak is mogelijk omdat we werken met deskundige en loyale 

medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine zelfstandig werkende 

teams, bent u verzekerd van meer individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk. 

Eilandzorg Schouwen-Duiveland, Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee 
T. 0111- 45 34 10 • info@eilandzorg.com • www.eilandzorg.com


