
Professioneel 
modern naoberschap

Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek



Waar een mens zich thuis voelt, gedijt hij het best. Speciaal bij ons in de Achterhoek zijn 

we gehecht aan de unieke kleinschalige en afwisselende omgeving, aan de vertrouwde 

sociale contacten en aan de eigen cultuur die ons heeft gevormd. Misschien wel juist 

als het lichamelijk of geestelijk wat minder gaat, kunnen we die vertrouwde omgeving 

maar moeilijk missen. We blijven graag in de nabijheid van familie en vrienden en 

proberen zoveel mogelijk ons eigen leven te blijven leiden, zelf de regie te blijven 

voeren, onze eigen beslissingen te nemen. Azora begrijpt dat en handelt daarnaar. 

“Gezellig contact met anderen 
en de zekerheid van zorg waar die nodig is”

Als moderne professionele zorgorganisatie beschikken 

we over de middelen en de mensen om uw leven zo 

gezond en plezierig mogelijk te houden. Ook als de jaren 

gaan tellen. Het voor de Achterhoek zo ken merkende 

naoberschap vullen we bij Azora professioneel in.  

Met moderne technieken en voorzieningen en de 

aandacht voor elkaar zoals die hier al eeuwenlang het 

leven kleur geeft. 

Werken vanuit moderne zorgcentra

Vanuit een aantal zorgcentra in de verschillende dorpen 

stellen we alles in het werk om kwetsbare mensen zo 

zelfstandig mogelijk hun leven te laten leiden. In hun 

eigen vertrouwde woning of in een woonzorgcentrum. 

Daar bieden we mensen het comfort en de privacy van 

een eigen appartement. Maar ook het gezellige contact 

met anderen en de zekerheid van zorg waar die nodig is.

Onze zorgcentra zijn dan ook ontmoetingsplaatsen 

voor ouderen en jongeren, voor gezonden en zieken. 

Plaatsen waar we samen leven en samen werken.  

Met elkaar en voor elkaar. Met respect voor ieders 

eigenheid. Als moderne naobers. Ook individuele 

ouderen, zonder indicatie, kunnen deelnemen aan 

activiteiten in de diverse zorgcentra en Grand-Café 

maaltijden.

Dienstverleners

Azora wil een dienstverlener zijn. Daarom stellen we 

altijd en overal de zorgvraag van de cliënt centraal. 

Niet: ‘dit is ons aanbod en u mag het zeggen’ maar  

‘wat is uw situatie en wat kunnen we voor u doen’. 

Natuurlijk hebben ook wij, net als u, te maken met 

regels, met financieringsstructuren en met indicaties. 

Maar waar het vooral om draait, is de ondersteuning 

van unieke mensen met eigen opvattingen, die 

hun eigen leven willen blijven leiden, ook als de 

omstandigheden veranderen en de mogelijkheden  

soms minder worden. 

In deze brochure krijgt u een indruk en overzicht van 

onze ‘zorgproducten’. Daarmee gaan we er, samen met 

u, voor zorgen dat u zo kunt leven als u dat wilt. Want 

Azora is natuurlijk geen verzameling producten, maar 

vooral een organisatie van mensen die zich inspannen 

voor mensen. Bij die organisatie bent u altijd van harte 

welkom.



-  Huishoudelijke verzorging

 We helpen u uw huis schoon en opgeruimd te 

houden. Soms door u daarbij concreet van dienst 

te zijn, maar ook ondersteunen we u graag om uw 

huishouden zelf goed te organiseren.

-  Persoonlijke verzorging

 Gaat het aan- en uitkleden niet meer vanzelf, 

hebt u moeite met douchen? Dan komen onze 

thuiszorgmedewerkers graag bij u langs om u daarbij 

te ondersteunen of om met u te oefenen om het 

weer zelf te kunnen. Ook kunnen we u assisteren bij 

het innemen van medicijnen.

-  Verpleging 

 Gespecialiseerde medewerkers verrichten verpleeg-

kundige handelingen, maar adviseren ook op het 

gebied van voeding, medicijnen, aanpassingen of 

hulpmiddelen. Onze verpleegkundigen zijn 24 uur 

per dag bereikbaar.

-  Begeleiding

 Wie te maken krijgt met verlies, eenzaamheid of 

psychische problemen, dreigt soms de grip op het 

leven te verliezen. Een persoonlijk begeleider van 

Azora helpt u dan om uw leven weer op orde te 

krijgen. 

-  Personenalarmering

 De zekerheid dat u, als er iets onverwachts 

gebeurt, direct iemand kunt bereiken die u helpt, 

zorgt er vaak voor dat u zelfstandig kunt blijven 

functioneren. Dan is een hals- of polszender ideaal. 

Daarmee kunt u direct met een verzorgende 

overleggen als u bijvoorbeeld komt te vallen. En in 

echte noodgevallen komt er direct iemand naar u 

toe. Een hele geruststelling.

-  Beeldzorg

 Via een videoverbinding kunnen we u ondersteunen 

zonder dat we fysiek aanwezig zijn. Denkt u aan 

een ‘goedemorgen-service’ waarbij we informeren 

naar bijzonderheden gedurende de nacht of aan een 

herhaling van de instructie voor het insulinespuiten. 

De mogelijkheden van deze zorg op afstand zijn 

eindeloos en passen zich steeds aan als uw behoefte 

aan ondersteuning wijzigt. 

Wonen met zorg
Een veilig gevoel
Thuis wonen kan nu ook in onze zorgcentra: u huurt een appartement bij 

ons en u neemt een vast basisarrangement af, waardoor u een veilige en 

comfortabele woonomgeving krijgt. Denkt u aan 24-uurs aanwezigheid 

en beschikbaarheid van zorgmedewerkers, een alarmsysteem, toezicht en 

toegangscontrole via de receptie en gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. 

De zorg die u nodigt hebt, krijgt u in de vorm van thuiszorg.  U kunt zelf 

kiezen welke aanvullende diensten u wilt afnemen, zoals maaltijden, 

schoonmaak, deelname aan tal van activiteiten die georganiseerd worden. 

Een veilig gevoel gedurende 24 uur per dag met alle gemakken van het 

woonzorgcentrum in de buurt. Modern naoberschap op zijn best in een 

beschutte omgeving. U kunt kiezen uit appartementen in de verschillende 

zorgcentra met verschillende huurprijzen. 

Wonen met zorg bieden we aan in De Bettekamp in Varsseveld, 

Debbeshoek in Ulft, Gertrudis in ’s-Heerenberg, Maria Magdalena Postel 

in Gendringen en in De Schuylenburgh in Silvolde.

THUISZORG 
Helemaal jezelf zijn

Zolang het voor u /uw mantelzorgers en ons haalbaar is, bieden we de zorg en 

ondersteuning die u nodig heeft bij u thuis. U kunt in uw eigen huis blijven en zelf de 

regie over uw leven blijven voeren, ook als het niet meer zo vanzelfsprekend gaat als 

vroeger. Of u nu jong of oud bent, u kunt te maken krijgen met ziekte, beperkingen of 

blessures. Ons professionele thuiszorgteam staat altijd voor u klaar. Met precies die 

ondersteuning die u nodig hebt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Dichtbij en vertrouwd

Persoonlijker ondersteuning dan thuiszorg is er bijna 

niet. In uw eigen huis komen we één op één tegemoet 

aan uw individuele zorgvraag, ook als die in de loop van 

de tijd verandert. U wordt zoveel mogelijk geholpen 

door dezelfde medewerker, die u kent, u adviseert en 

ook signaleert als er iets dreigt mis te gaan. 

Thuiszorg bieden we in de gemeenten Bronckhorst, 

Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

“Net die ondersteuning die ik nodig heb 
om zelfstandig te kunnen blijven functioneren”



Er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Uw behoefte aan zorg kan zo 

groot worden, dat u een beschermde woonomgeving nodig hebt. De zorgcentra van 

Azora kenmerken zich door een gezellige woonomgeving, waar mensen zelf bepalen 

hoe ze leven. U houdt zelf de regie over uw dagindeling en uw activiteiten. Uw eigen 

comfortabele appartement biedt alle privacy die u wenst.

VERZORGD WONEN 
Vertrouwd en gezellig in 
een beschermde omgeving

Kortdurend verblijf

Ook als u kortdurend een beschermde woonomgeving 

nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname 

of als uw mantelzorgers tijdelijk even gas terug 

moeten nemen, kan een kortdurend verblijf in een 

woonzorgcentrum uitkomst bieden. U komt dan tijdelijk 

bij ons wonen en ontvangt precies de zorg die u nodig 

hebt. Net zo lang tot u het thuis weer kunt redden. 

Verzorgd wonen bieden we aan in De Bettekamp in 

Varsseveld, Debbeshoek in Ulft, Gertrudis in  

’s-Heerenberg, Maria Magdalena Postel in Gendringen  

en in De Schuylenburgh in Silvolde.

Uw zorgbehoefte bepaalt de gang van zaken

U ontvangt precies die zorg en ondersteuning die u 

nodig hebt. Die zorg komt van medewerkers met een 

uitstekend gevoel voor uw wensen en uw interesses. 

Wat u zelf kunt, blijft u gewoon zelf doen en waar u 

hulp nodig heeft, daar is die voorhanden, 24 uur per 

dag, zeven dagen per week. Er is een ruim aanbod aan 

activiteiten, maar u bepaalt zelf of u daaraan mee wilt 

doen.

Als u te maken krijgt met geestelijke achteruitgang is 

er met goede opvang en begeleiding nog veel mogelijk. 

In groepsverband geven we dan extra aandacht 

aan gezelligheid en een aantrekkelijke dagindeling. 

Daarbij wordt training van lichaam en geest uiteraard 

niet vergeten. Een specialist ouderengeneeskunde 

is beschikbaar om in overleg met uw eigen huisarts 

adviezen te geven over de juiste zorg en behandeling.

“Wat u zelf kunt, blijft u gewoon zelf doen,  
wij helpen u daar waar u hulp nodig heeft”



Verpleeghuiszorg voor cliënten met Korsakov

Voor de verzorging en behandeling van cliënten 

met Korsakov beschikt Azora over een kleinschalige 

woonvorm in verpleeghuis Den Es. Cliënten bewonen 

een eigen appartement en maken gebruik van de 

gezamenlijke woonkamer en keuken. Er wordt 

veel aandacht geschonken aan de dagbesteding. 

Dagbesteding leidt tot structuur en biedt cliënten de 

mogelijkheid weer grip op hun leven te krijgen. 

Verpleeghuiszorg voor mensen  

met een verstandelijke beperking 

Voor verzorgingsbehoeftige cliënten met een 

verstandelijke beperking is er een kleinschalige 

woonvoorziening in verpleeghuis Den Es.  

De gezamenlijke woning biedt structuur in een  

veilige omgeving. 

Verpleeghuiszorg voor mensen  

met psychiatrische problematiek

In het Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia is een 

speciale afdeling voor cliënten waarbij ook sprake is van 

psychiatrische problematiek. Deze problemen kunnen 

zijn ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte, maar 

kunnen ook al langer bestaan. Deskundig personeel 

geeft ook daar zorg en behandeling op maat.

Verpleeghuiszorg bieden we  

aan in Antonia te Terborg,  

De Bettekamp in Varsseveld, 

Debbeshoek in Ulft,  

Den Es in Varsseveld,   

Gertrudis in ’s-Heerenberg en in  

De Schuylenburgh in Silvolde.

Verpleeghuiszorg komt in beeld als u naast een goede verzorging ook specifieke 

behandeling nodig heeft van behandelaars met kennis en expertise op het gebied 

van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen met veelal meerdere 

aandoeningen.

Specialisten met aandacht voor uw totale persoon

Bij de behandeling in een verpleeghuis staat de mens 

als geheel centraal, of het nu gaat om somatische 

klachten of psychogeriatrische problematiek. Een zo 

goed mogelijke kwaliteit van leven is het uitgangspunt. 

Ons streven is dat u uw leven ondanks beperkingen en 

ongemakken zo goed en plezierig mogelijk invulling 

kunt geven in het verpleeghuis.

Behandelaars met kennis en expertise

In het verpleeghuis werken naast verzorgenden en 

verpleegkundigen ook verschillende behandelaars vanuit 

het Advies- en Behandelcentrum van Azora.  

De specialist ouderengeneeskunde is uw “huisarts” in 

het verpleeghuis met specifieke kennis op het gebied 

van de ouderenzorg. In nauw overleg met u zelf (of uw 

vertegenwoordiger) en met de verzorging en betrokken 

disciplines biedt de specialist ouderengeneeskunde  

u behandeling op maat.

VERPLEEGHUISZORG
Zorg en behandeling op maat VERPLEEGHUISZORG OP MAAT

Binnen Azora krijgt u zorg op maat. Binnen de 

verpleeghuiszorg kennen we daarom verschillende 

specialisaties:

Kleinschalig wonen voor dementerenden

Speciaal voor dementerenden beschikken we in al 

onze verpleeghuizen over kleinschalige woonvormen 

met gemeenschappelijke huiskamers. De huiselijke 

omgeving met veel aandacht voor de belevingswereld 

van de individuele cliënt vergroot de kwaliteit van 

leven, ook als de geestelijke vermogens afnemen. 

Geriatrische Revalidatie Zorg

Na een ziekenhuisopname in verband met bijvoorbeeld 

een hersenbloeding of een gebroken heup hebt u 

revalidatie nodig om weer te herstellen of te leren 

omgaan met uw beperkingen. In het Verpleeg- en 

Revalidatiecentrum Antonia zijn twee afdelingen 

waarop door een team van behandelaars revalidatie 

geboden wordt aan deze groep ouderen. Na deze 

revalidatiebehandeling in het verpleeghuis gaat u  

weer naar huis, al dan niet met nazorg in de vorm  

van dagbehandeling.

Chronisch somatische zorg

Hebt u verpleeghuiszorg nodig, omdat u vooral door 

somatische problematiek beperkingen heeft, dan 

kunt u bij Azora op verschillende locaties rekenen op 

deskundige verzorging, verpleging en behandeling, 

waarbij ook oog is voor een zinvolle daginvulling.

Palliatieve zorg, als het einde nadert

Als in de laatste levensfase verzorging thuis niet  

meer mogelijk is beschikken we bij het Verpleeg-  

en Revalidatiecentrum Antonia over een palliatieve 

afdeling waar we de thuissituatie benaderen.  

Dat houdt in dat er alle ruimte en aandacht is voor 

familie en andere naasten, 24 uur per dag. Naast de 

verpleegkundige en medische zorg bieden we aandacht, 

ondersteuning en begeleiding op psychologisch, sociaal 

en spiritueel gebied om in die laatste levensfase een zo 

hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.



Azora biedt verschillende vormen van dagverzorging  

en dagbehandeling: 

DAGVERZORGING

De dagverzorging door ervaren groepsactiviteiten-

begeleiders in een van onze zorgcentra biedt alle 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten met daarbij 

aandacht en zinvolle daginvulling middels o.a. creatieve 

en lichamelijke activiteiten.

DOS

In woonzorgcentrum Debbeshoek is er in nauwe 

samen werking met GGNet een dagopvang voor 

cliënten met psychiatrische problematiek.

DAGBEHANDELING

Als u ook behandeling nodig hebt in verband met 

lichamelijke of psychogeriatrische problematiek, dan 

kunt u terecht op de somatische of psychogeriatrische 

dagbehandeling in een van onze verpleeghuizen: 

somatische dagbehandeling in Antonia en psycho-

geriatrische dagbehandeling in den Es en Debbeshoek. 

Een aantal dagen per week traint u onder deskundige 

begeleiding lichaam en/of geest om u in een zo goed 

mogelijke conditie te houden. Dat helpt u zo zelfstandig 

mogelijk te blijven functioneren. Natuurlijk is er ook 

ruimte voor ontspanning en gezelligheid. 

AMBULANTE REVALIDATIE

Voor wie na een verpleeghuisopname verder 

moet revalideren, wordt in het Verpleeg- 

en Revalidatiecentrum Antonia ambulante 

revalidatie aangeboden. Aan de hand van uw 

eigen revalidatiedoelen krijgt u individuele en 

groepstherapieën.

Dagverzorging en dagbehandeling bieden we aan  

in De Bettekamp en Den Es in Varsseveld, Antonia in 

Terborg, Maria Magdalena Postel in Gendringen en  

in Debbeshoek in Ulft. 

DAGACTIVITEITEN EN DAGBEHANDELING
Met elkaar actief en gezond blijven

Wie thuis woont, wil zich graag zelfstandig redden, maar heeft soms ook behoefte om 

onder de mensen te zijn of aan aanvullende behandeling. Een of meer dagdelen per 

week anderen ontmoeten; voor een kopje koffie, een creatieve of sportieve activiteit, 

behandeling of gewoon een ontspannen gesprek. 

ADVIES- EN BEHANDELCENTRUM
Wat we doen, doen we goed

Azora beschikt over een professioneel advies- en 

behandelcentrum met als slogan: “Wat we doen, doen 

we goed”. Er staat een uitgebreid team bestaande 

uit verschillende behandelaars klaar om u waar nodig 

van dienst te zijn, te helpen problemen te voorkomen 

of onplezierige gevolgen van handicaps te beperken. 

Dat zijn dezelfde professionals die ook de behandeling 

van bewoners van onze zorgcentra en verpleeghuizen 

verzorgen.

Als cliënt van ons advies- en behandelcentrum 

profiteert u dus van hun kennis en expertise terwijl u 

gewoon thuis woont. En er is niet alleen expertise op 

het gebied van de ouderenzorg! 

Het team behandelaars bestaat uit:

-  Fysiotherapeuten: voor iedereen die door een 

blessure of ziekte minder goed functioneert. We 

helpen u om zo goed mogelijk te kunnen bewegen 

en uw conditie te onderhouden of te verbeteren. 

-  Ergotherapeuten: voor iedereen die zijn 

gewone dagelijkse handelingen niet meer 

naar wens kan uitvoeren. Met training 

en advisering op gebied van bijvoorbeeld 

hulpmiddelen blijft u zo zelfstandig mogelijk.

-  Logopedisten: bieden hulp bij problemen 

op het gebied van stem, spraak, taal of 

gehoor en bij slikproblemen.

-  Diëtisten: geven voedingsadviezen bij 

ziekte of handicap, verandering van leefstijl 

of ouder worden. 

-  Specialisten ouderengeneeskunde: 

artsen met kennis en expertise op het 

gebied van behandeling, begeleiding en 

verzorging van kwetsbare ouderen.

-  Psychologen kunnen u ondersteunen bij 

geestelijke problemen, verlies of depressie. 

-  Geestelijk verzorgers die met u zoeken 

naar houvast en zingeving.

-  Cliëntadviseurs: kunnen u helpen met 

vragen op het gebied van indicaties, 

huisvesting en financiën.

Ons advies- en behandelcentrum bieden we 

aan in Antonia in Terborg.



Deze brochure geeft u een globale indruk van onze 

manier van werken en van onze mogelijkheden. 

Uiteraard zijn er, als wij u gaan ondersteunen, allerlei 

praktische zaken te regelen zoals indicatiestelling, 

financiering en dergelijke. Voor deze zaken kunt u 

bellen met 0315-33 82 22. 

Voor uitgebreidere informatie, over bijvoorbeeld onze 

zorgcentra en verpleeghuizen, kunt u terecht op onze 

website: www.azora.nl

 

Azora

Postbus 30, 7060 AA Terborg

T (0315) 33 82 22    

E  info@azora.nl    

I  www.azora.nl

Berkelland

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Bronckhorst

Achterhoek
Doesburg

Winterswijk

Aalten

Varsseveld
Doetinchem

Ulft

Silvolde

Gendringen

Terborg

Duitsland

Montferland

‘s-Heerenberg

Vestigingen van Azora

Antonia Terborg Verpleeg- en revalidatiecentrum

De Bettekamp Varsseveld Woonzorgcentrum en verpleeghuis

Den Es Varsseveld Psychogeriatrisch verpleeghuis

Debbeshoek Ulft  Woonzorgcentrum en verpleeghuis

Gertrudis ‘s-Heerenberg Woonzorgcentrum en verpleeghuis

Maria Magdalena Postel Gendringen Woonzorgcentrum

De Schuylenburgh Silvolde   Woonzorgcentrum en verpleeghuis


