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Huishoudelijke ondersteuning
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wie wil dat niet? Wanneer 

het niet meer lukt om uw huishoudelijke taken zelf uit te voeren of 

op te lossen met mensen uit uw netwerk, dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor een maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Eilandzorg is u dan graag van dienst.

Met een hecht team van medewerkers levert Eilandzorg hulp in het 

huishouden op een groot deel van Schouwen-Duiveland. U kunt rekenen 

op een vaste medewerker, die op een vooraf bepaalde dag en tijd bij u 

langskomt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hulp in de huishouding wordt door de gemeente vergoed. U betaalt wel 

een wettelijk bepaalde, inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt 

een proefberekening maken op www.hetcak.nl. Ook kunt u voor eigen 

rekening (zonder zorgindicatie) huishoudelijke hulp bij ons inhuren.

Wilt u zich aanmelden?
Neemt u dan eerst contact op met het zorgloket van de gemeente 

Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 45 22 80 of via  

zorgloket@schouwen-duiveland.nl Vindt de gemeente dat u hulp nodig 

heeft, dan kiest u zelf een zorgaanbieder. 

Kiest u voor Eilandzorg, dan komen wij vrijblijvend bij u langs voor een 

kennismakingsgesprek. Samen stellen we dan een plan op. De ervaring 

leert dat u met een steuntje in de rug langer zelfstandig kunt blijven 

wonen!

Wijkverpleging
Eilandzorg biedt wijkverpleging 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 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. We zijn u graag van dienst!

“ De medewerkers zijn erg hartelijk 

en zorgzaam. Ze komen met een 

glimlach binnen en denken met me 

mee. ”
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Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee

0111 - 74 57 00

info@eilandzorg.com

www.eilandzorg.com
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