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Eilandzorg Schouwen-Duiveland
In het hart van Zierikzee treft u Eilandzorg Schouwen-Duiveland. 
Binnen onze organisatie staat uw kwaliteit van leven voorop. 
Bij Eilandzorg behoudt u de regie over uw eigen leven. U bepaalt 
bij ons 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 kleine, zelfstandig werkende teams bent u verzekerd van 
individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk.

Persoonlijke aandacht

Wederzijds respect

Vertrouwen Mantelzorg participatie

Deskundigheid

Huishoudelijke hulp en zorg
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wie wil dat niet? Soms kunt u wel wat 

hulp gebruiken, omdat u het huishouden niet meer volledig zelf kunt organiseren. 

Kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is Eilandzorg u graag van dienst. Met 

een hecht team van medewerkers levert Eilandzorg hulp in het huishouden op 

een groot deel van Schouwen-Duiveland.

Wijkverpleging 
Zijn dagelijkse handelingen zoals wassen, douchen, aan- en uitkleden te zwaar 

voor u geworden, en kunt u zelfstandig blijven wonen? Dan kan ons team 

wijkverpleging u helpen. Ook voor het deskundig verzorgen van onder meer 

wonden, stoma’s, mondzorg, het geven van injecties en medicijnen, en palliatieve 

zorg bent u bij ons aan het juiste adres. Het team wijkverpleging van Eilandzorg 

levert op Schouwen-Duiveland professionele thuiszorg. Met het pakket 

persoonlijke verzorging en/of verpleging krijgt u de zorg die u nodig heeft.

“ Het is fijn om er voor iemand te 

kunnen zijn. En dat je dingen voor elkaar 

kunt krijgen, die cliënten anders niet zo 

snel zouden doen, maar wel willen. ”
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Individuele
begeleiding thuis
Heeft u door persoonlijke 

omstandigheden het gevoel de 

controle op uw leven kwijt te zijn? 

Wellicht wordt u geholpen door 

mensen in uw naaste omgeving, 

maar soms is er meer nodig. 

Eilandzorg kan u begeleiding 

bieden om weer grip op het leven 

te krijgen.

“ Ik ben blij met de begeleiding van Eilandzorg. We houden 

de humor erin en er wordt meegedacht. Samen gaan we 

op zoek naar wat ik kan en wat bij me past. Ik merk dat het 

me verandert en dat ik ben gegroeid in zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid. ”

Begeleiding thuis
Individuele begeleiding thuis is bedoeld voor mensen die langdurige, 

noodzakelijke begeleiding nodig hebben die gericht is op het behoud van 

zelfredzaamheid, regie over eigen leven en het aanbrengen van structuur in 

het huishouden. Ook kunnen wij u helpen bij het plannen van de dagelijkse 

activiteiten en het aanleren of behouden van bepaalde vaardigheden. 

Indien nodig, biedt Eilandzorg tevens ondersteuning aan uw mantelzorger(s). 

Begeleiding thuis speciaal
Begeleiding thuis speciaal is specialistische en langdurige noodzakelijke 

begeleiding op het gebied van (zelf)regie, sociaal-emotionele problematiek, 

integratie en participatie in de maatschappij. We zijn u graag van dienst!
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Verpleging en Verzorging
In de binnenstad van Zierikzee treft u Locatie De Wieken. De Wieken 
is een uiterst complete zorglocatie en telt in totaal 68 appartementen. 
U wordt ondersteund door professionele medewerkers die in kleine 
zelfstandige teams samenwerken met uw eigen huisarts, of de specialist 
ouderengeneeskunde.

Voor mensen met lichamelijke beperkingen
Indien u door lichamelijke aandoeningen niet meer thuis kunt wonen, biedt 

Locatie De Wieken een oplossing. Hier woont u zelfstandig, in een eigen 

appartement, en bent verzekerd van de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. 

Er is een gezellig restaurant waar u kunt ontbijten, genieten van de warme 

middagmaaltijd en het avondeten. In combinatie met de welzijnsactiviteiten die 

Locatie De Wieken u biedt, is het aangenaam verblijven!

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie
Locatie De Wieken biedt tevens een thuis aan mensen met dementie. Hiervoor 

zijn vier afdelingen waar bewoners ‘kleinschalig’ verblijven. Dit betekent dat u 

uw eigen appartement heeft, en ook gebruik kunt maken van de gezamenlijke 

woonkamer. Een huiselijke leefomgeving waar u samen met zes andere 

bewoners een zo normaal mogelijk huishouden vormt. Onze medewerkers 

bieden zorg indien nodig, maar voorop staat de huiselijkheid. Wanneer het leven 

al zo onzeker is, is het gevoel van een thuis en het behouden van geborgenheid 

heel belangrijk. In De Wieken werken we met ‘leefcirkels’. 

Hiermee blijft de bewegingsvrijheid van bewoners zo groot mogelijk.
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Kortdurend verblijf
U woont zelfstandig en wilt dat ook in de toekomst graag blijven, maar u heeft 

tijdelijk zorg of verpleging nodig? Dan kunt u gebruik maken van een van de 

logeerappartementen in Locatie De Wieken in Zierikzee. Bij een tijdelijk opname 

ontvangt u voor 6 tot 12 weken verpleging en/of verzorging, huishoudelijke 

verzorging in het appartement, observatie, ongeplande zorg en zorgcoördinatie. 

De logeerappartementen bestaan allemaal uit een woon-/slaapkamer en een 

aparte badkamer met toilet en douche. De appartementen zijn overzichtelijk en 

volledig gemeubileerd. 

Huren met Zorg
Wilt u prettig wonen in een veilige omgeving, waar u zorg en ondersteuning 

krijgt wanneer u dat nodig heeft? Locatie De Wieken bevat op de begane grond 

veertien huurappartementen, geschikt voor één persoon. U kunt uw leven 

voortzetten zoals u dat gewend bent, mèt de zekerheid van zorg die u wordt 

geboden door team Wijkverpleging. Daarbij kunt u gebruik maken van alle 

faciliteiten die we u bieden. Een veilig en vertrouwd gevoel!
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Verhuur appartementen

Locatie Mitt Hem, Zierikzee
Aan de rand van Zierikzee treft u wooncomplex Mitt Hem. Mitt Hem is 

Zweeds voor ‘mijn thuis’. Mitt Hem biedt een woon-, ondersteunings- en 

begeleidingsaanbod voor mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Om te kunnen 

wonen in Mitt Hem heeft u een indicatie voor zorg nodig. Zelfs met een zware 

zorgindicatie is het mogelijk om bij ons zelfstandig te wonen. Eilandzorg biedt dag 

en nacht zorg in de directe nabijheid, ondersteuning en begeleiding. Hierdoor 

kunt u gewoon wonen zoals thuis, in alle vrijheid. Natuurlijk samen met uw 

partner, gezin en/of huisdieren!

Locatie ‘t Nieuwe Vrije, Zierikzee
Het gevoel van leven als in een lang weekend. Dat is wat u kunt 

doen in ’t Nieuwe Vrije in Zierikzee. Ruime, luxe appartementen om zorgeloos 

te genieten van het goede leven. Direct aan de binnenstad van Zierikzee én de 

uitvalswegen. Een unieke samenwerking tussen Woningcorporatie Zeeuwland en 

Eilandzorg.
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Locatie De Wieken, Zierikzee
Op de begane grond van Locatie De Wieken zijn 14 eenpersoonsappartementen 

te huur. Dit maakt het voor u mogelijk om met een thuiszorgindicatie zelfstandig 

te wonen, binnen de veilige en gezellige omgeving die deze woon-/zorglocatie u 

biedt.  

Aanleunwoningen De Wieken: Hoge Molenstraat, 
’t Vrije, Baden Powellweg, Zierikzee
In het historische centrum van Zierikzee, rondom zorglocatie De Wieken, treft 

u 37 aanleunwoningen. De aanleunwoningen bieden een perfecte combinatie 

van de privacy van een eigen woning en de faciliteiten die De Wieken biedt. We 

werken hierin samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland.
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Wilt u meer informatie?
We staan graag voor u klaar. U kunt 
ons bereiken via telefoonnummer 
0111- 74 57 00 en info@eilandzorg.com 
Tot ziens!

“Ik lees veel maar kom ook graag naar 

de activiteiten hier. Je ziet eens bekenden, 

je praat met iemand. Het verzet mijn 

gedachten. Je praat gewoon met elkaar, 

het is gezellig. ”

Welzijnsactiviteiten
In Locatie De Wieken worden dagelijks leuke activiteiten georganiseerd voor 

cliënten en buurtbewoners. Denk aan high tea, handwerken, bingo, samen 

zingen en gezellige middagen om samen het weekend in te luiden. Omwonenden 

kunnen deelnemen met de Eilandzorg strippenkaart. Aanschuiven voor de 

warme maaltijd in het gezellige restaurant van De Wieken behoort ook tot de 

mogelijkheden. En wist u, dat onze beweegcoach wekelijks op diverse locaties in 

Zierikzee lessen ‘Blijf in beweging’ geeft? Speciaal voor senioren. Iets voor u?

Al onze welzijnsactiviteiten zijn erop gericht om actief mee te kunnen blijven 

doen in de samenleving en om anderen te ontmoeten. Laten we naar elkaar 

omzien; wees welkom!



Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee

0111 - 74 57 00

info@eilandzorg.com

www.eilandzorg.com
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