
De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk hun zelfstandig-
heid bewaren en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 
Zij kunnen bij het ouder worden te maken krijgen met meer 
behoefte aan hulp en ondersteuning thuis. 
De hulp die in het verleden vaak door familie en buren geboden 
werd, is niet meer zo vanzelfsprekend. 
De kinderen wonen soms ver weg of hebben een drukke baan en 
een eigen gezin. 

De buren zijn ook wat ouder geworden en hebben hun eigen 
drukke bezigheden. 

De senioren diensten van A&B Thuiszorg op Maat kunnen dan in 
veel gevallen een uitkomst zijn.

Senioren Diensten op MaatHoe zijn wij te bereiken?
Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een bezoek aan 
huis, dan kunt u contact met ons opnemen.
Ons telefoonnummer is 026 –3510975
Op werkdagen zijn wij van 09.00 tot 16.00 uur telefonisch bereik-
baar. 

Via mail zijn wij bereikbaar op: 
seniorendiensten@aenbt.nl

A&B Thuiszorg op Maat
Regiokantoor Arnhem
Wichard van Pontlaan 139
6824 GH Arnhem



Wat kan Senioren Diensten op Maat 
voor u betekenen?
De hulpverlening is zeer divers en varieert van begeleiding en 
gezelschap tot het bereiden van de maaltijd en boodschappen doen 
als ook wandelen, een uitstapje en een luisterend oor.

Met de meest uiteenlopende hulpvragen kunt u bij A&B Thuiszorg 
op Maat terecht. We noemen onze hulp “senioren diensten op 
maat” ; wij luisteren naar uw vraag en uw wensen.
De vaak wat oudere dames en heren waar wij mee samenwerken 
kunnen u begeleiden bij:

 • Boodschappen doen
 • Winkelen 
 • Schouwburgbezoek
 • Begeleiding naar arts of ziekenhuis
 • Maken van een wandeling
 • Bereiden of begeleiden van de maaltijd
 • Een uitstapje maken
 • Gezelschap thuis
 • Voorlezen of een spelletje doen
 • Verzorging van post en eenvoudige 
  administratieve zaken
 • Kleine klusjes in en rond het huis
 • Slapen bij u thuis, als u tijdelijk of langdurig 
  niet meer alleen kunt zijn in de nacht

Hoe werken wij?
Wanneer u zich bij ons aanmeldt dan maken we eerst een afspraak 
om met elkaar kennis te maken en samen met u te kijken waar u 

behoefte aan heeft. Wij noteren uw wensen en gaan vervolgens op 
zoek naar de juiste dames en/of heren die de aandacht en onder-
steuning kunnen bieden.

A&B Thuiszorg op Maat heeft de beschikking over een pool van 
freelance begeleiders die begeleiding en  hulp volgens uw wens en 
behoefte kunnen bieden. De freelance medewerk(st)ers zijn niet 
bevoegd tot het verrichten van verpleegkundige handelingen, 
echte persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. Hiervoor 
kunnen we voor u  thuiszorg aanvragen en zorgen dat u de 
benodigde zorg krijgt.

Wat kost de begeleiding?
De kosten van de begeleiding zijn  € 12,50 per uur. 
Toeslag voor het weekend en feestdagen is 50%. 
Reiskosten:  € 0,25 per km en eventuele parkeerkosten.
De kosten van individuele begeleiding kunnen uit een Persoons-
gebonden Budget betaald worden. Desgewenst kunnen wij u 
behulpzaam zijn bij het aanvragen van een indicatie en een PGB.


