
-  hulp bij het huishouden
-  persoonlijke verzorging
-  vakkundige verpleging
-  terminale zorg
-  ondersteuning bij 

dagelijkse dingen

-  administratieve hulp
-  communicatie met  

instanties
-  hulp bij aanvraag 

van uw CIZ-indicatie
-  maaltijden aan huis

Contactgegevens
Meer weten over Zorg Thuis? Bel dan vandaag nog 
met een van onze woonzorgcentra in Haarlem en 
Bloemendaal en vraag naar een cliëntadviseur:

- Anton Pieckhofje: 023 - 536 69 83
- De Blinkert: 023 - 510 16 00
- Janskliniek: 023 - 891 40 00
- De Molenburg: 023 - 543 03 00
- De Rijp: 023 - 541 47 00
- Overspaarne: 023 - 543 04 00
- Schoterhof: 023 - 512 82 00

Of met Bureau Zorgbemiddeling van SHDH: 
023 - 514 95 40.

kan mevrouw De Jong blijven 
genieten van haar stoofpot

Duidelijke afspraken
Stichting SHDH houdt van duidelijke taal. 
Daarom stellen onze zelfstandig werkende 
medewerkers samen met u het zorgplan vast en 
worden de gemaakte afspraken helder omschreven 
in een overeenkomst. Tijdens de gehele 
zorgperiode houdt u contact met een vast team 
medewerkers, werkzaam vanuit herkenbare 
locaties in de omgeving. Dat communiceert 
wel zo makkelijk. En mochten uw situatie of uw 
wensen in de tussentijd veranderen, dan kunnen 
de gemaakte afspraken altijd worden aangepast.

Bij Zorg Thuis kunt u ondermeer terecht voor:

info@shdh.nl
www.shdh.nl



Elke ochtend ondersteunen de medewerkers van 
Zorg Thuis mevrouw De Jong met het opstaan en 
aankleden. Mevrouw De Jong woont nog altijd 
zelfstandig, maar dat redt zij zelf niet meer zo goed 
tegenwoordig. Voor de rest gaat alles nog prima met 
haar. Zo geniet zij enorm van haar zelfgemaakte 
stoofpot, met rundvlees. Al jaren. Die ondersteuning 
van Zorg Thuis, met vaste, herkenbare teams, is echt 
een uitkomst voor mevrouw De Jong. Zo kan zij 
zelfstandig blijven wonen in haar eigen vertrouwde 
omgeving.

kan mevrouw Berkhout blijven 
genieten van een kopje koffie

Een veilig gevoel
Eigen haard is goud waard. Slapen in uw eigen bed, 
een praatje met de buren, boodschappen doen bij 
uw eigen supermarkt, uw eigen huisarts die u al 
zo lang kent. Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk 
op uw eigen stek blijven. Een plek waar u zich 
prettig voelt en herinneringen koestert. Stichting 
SHDH stelt alles in het werk om te zorgen dat u 
zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. 
Met de juiste aandacht en optimale ondersteuning. 
Van bedden verschonen tot boodschappen doen. 
Van verpleging tot verzorging. Precies zoals u dat 
wenst. Betrouwbaar, betrokken én respectvol. 
Een veilig gevoel voor u en uw naasten.

Een positief onderscheid
Bij Zorg Thuis onderscheiden wij ons door onze 
positieve kijk op het leven. Wij gaan niet uit 
van uw beperkingen, maar van uw mogelijkheden. 
Een mooi uitgangspunt om op verder te bouwen. 
Wij bepalen niet, maar werken samen. Wij 
betuttelen niet, maar stimuleren. Wij nemen de 
zorg niet van u over, maar ondersteunen u. Simpel-
weg omdat u gewend bent om uw eigen leven te  
leiden en u de enige bent die bepaalt wat er  
gebeurt. En dat moet vooral zo blijven. Daarom  
ondersteunen wij u waar nodig op het gebied  
van hulp bij het huishouden, persoonlijke  
verzorging of administratieve rompslomp.


