
Algemene 
informatiefolder



Waar kunnen wij u mee helpen?

Het cliëntservicebureau van Maaswaarden ouderenzorg beantwoordt 
vragen van cliënten, bewoners, mantelzorgers en iedereen die zorg nodig 
heeft of nodig denkt te hebben. De meeste vragen hebben betrekking 
op wachtlijsten, huishoudelijke ondersteuning (WMO), verpleeghuiszorg, 
thuiszorg en dagbesteding. 
 
De zorgadviseur zoekt samen met u of uw naaste een passend antwoord op 
uw vraag. Hij of zij ondersteunt u bij het maken van een keuze. 
Ook denken onze adviseurs met u mee over creatieve oplossingen, ook 
wanneer dit geldt buiten het bestaande aanbod van Maaswaarden 
ouderenzorg. Onze zorgadviseurs kennen de vele mogelijkheden in de 
gemeente.  

Cliëntservice is maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar 
via 0416-698400 of via clientservice@maaswaarden.nl ook kunt u via onze 
website www.maaswaarden.nl het contactformulier invullen. 
Langskomen mag ook; het cliëntservicebureau is gevestigd op locatie: 
Wijkestein, Azaleastraat 26 te Wijk en Aalburg.  



Wij vinden het belangrijk dat u kunt leven zoals u dat wilt. Ook met een 
hulpvraag. Om u de zorg te bieden die bij u past, kijken we eerst naar wat 
u zelf kan en wat u aan ondersteuning en zorg nodig heeft.  
Wanneer blijkt dat extra zorg of aandacht noodzakelijk is, dan kunt u 
gebruikmaken van onze verpleeghuiszorg. Wij beschikken hiervoor over 
meerdere kleinschalige verpleegafdelingen. Zo zijn we altijd dichtbij als 
dat nodig is. Samen met u kijken we welke zorg het beste aansluit op uw 
hulpvraag. 

Verpleeghuiszorg



Dagbesteding

Wij vinden dat ieder mens een plek verdient in de maatschappij. Een 
goede dagbesteding hoort daarbij. Het kan uitkomst bieden wanneer uw 
gezondheid achteruitgaat, maar ook als u veel alleen bent en behoefte 
heeft aan sociale contacten.  
Graag horen wij wat uw behoefte en interesses zijn zodat wij het aanbod 
en de activiteiten zo goed mogelijk op uw wensen kunnen afstemmen. 
We bieden dagbesteding aan voor één of meer dagen per week.  
 
De dagbesteding is open van maandag t/m vrijdag van 09.30-16.30 uur op 
locatie Wijkestein aan de Azaleastraat.  



Heeft u verzorging of verpleging 
nodig, maar wilt u zo lang mogelijk 

in uw eigen huis blijven wonen?  
 

Ook thuis staat Maaswaarden 
ouderenzorg voor u klaar. U kunt 24 
uur per dag en 7 dagen per week 

bij ons terecht voor thuiszorg. 
Zo krijgt u altijd de zorg die 
u nodig heeft én kunt u toch 

thuis blijven wonen in u eigen 
vertrouwde omgeving. 

Wij staan dag en nacht voor u 
klaar om u de zorg te bieden die u 

nodig heeft. Dat doen wij altijd in 
overleg met uw netwerk. Zodat u 

altijd de juiste zorg krijgt.

Onze thuiszorgteams zijn werkzaam 
in de gemeenten Heusden en 

Altena. We hebben teams in Wijk 
en Aalburg, Drunen en Andel.  

Thuiszorg



Kunt u hulp in huis gebruiken?  
 
Onze medewerkers huishoudelijke 
thuiszorg kunnen u in de volle 
breedte ondersteunen.
Afwassen, opruimen, stofzuigen, 
badkamer poetsen, schoonmaken, 
wassen, strijken, bed opmaken; 
we doen het allemaal. Uiteraard is 
er ook altijd tijd voor een praatje 
of een luisterend oor. 
Want wij begrijpen dat hulp in huis 
niet alleen gaat om het uitvoeren 
van huishoudelijke taken. 
Het gaat er vooral ook om dat 
u gehoord, gezien en begrepen 
wordt. Samen kijken wij wat u 
nodig heeft om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen blijven wonen. 

Huishoudelijke thuiszorg
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