
ZorgInjection Thuiszorg  
ZorgInjection Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie uit 
Gorinchem. Onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht die 
wij onze cliënten en medewerkers geven. De kleinschaligheid 
van onze organisatie zorgt ervoor dat wij aan uw 
persoonlijke wensen en voorkeuren kunnen voldoen. Wij 
bieden begeleiding, verzorging en verpleging.Onze 
professionele medewerkers helpen u graag met de 
huishoudelijke ondersteuning vanuit een Wmo indicatie.  
www.zorginjection.nl  

ZorgInjection Thuiszorg  
Zorgorganisatie ZorgInjection Thuiszorg is sinds 2000 het 
zonnetje in zorgland. Wij werken met vakkundige, bekwame 
mensen met oog voor detail en hart voor de mens. Zij zijn 
het vertrouwde gezicht waar u op kunt rekenen. We willen 
zoveel mogelijk op de wensen en behoeften van u inspelen 
om er voor te zorgen dat u de hulp krijgt zoals afgesproken. 
In de regio Alblasserwaard kunnen we thuiszorg en 
individuele begeleiding verzorgen.  
www.zorg-vuldig.nl  

 

Zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning 
 

Correct Zorg  
Een zorg minder, dat is ons motto! Wij willen u met onze 
diensten volledig ontzorgen. Bent u op zoek naar 
huishoudelijke ondersteuning? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. Huishoudelijke ondersteuning, tijdelijk of 
langdurig, wij kunnen direct inspringen. Locatie: Gorinchem 
www.correct-zorg.nl  

De Lange Wei  
Heeft u behoefte aan ondersteuning in het huishouden 
omdat het u fysiek te zwaar wordt en u uw huishouding niet 
meer met uw eigen netwerk kunt organiseren? De 
huishoudelijk medewerkers van De Lange Wei uit 
Hardinxveld-Giessendam helpen u graag. Zo kunt u zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wij streven ernaar 
dat een vaste medewerker, op afgesproken dagen en 
tijdstippen bij u is. Op deze manier weet u op wie u kunt 
rekenen. 
www.delangewei.nl  

Huis ter Leede  
De protestants-christelijke woonzorgorganisatie Huis ter 
Leede in Leerdam biedt onder meer huishoudelijke 
ondersteuning. Bij Huis ter Leede is poetsen meer dan 
poetsen alleen!  
www.huisterleede.nl  



Impegno  
Het kan zijn dat u vanwege lichamelijke- of psychische 
omstandigheden het huishouden momenteel niet meer 
aankan. Maar het kan ook zijn dat u moeite heeft om uw 
huishouden te structureren. Onze huishoudelijk 
ondersteuner kan u ondersteunen  in het verkrijgen van een 
schoon en leefbaar huis. Locatie: Rotterdam voor gebied 
Rijnmond en Drechtsteden 
www.impegno.nl  
 

Novocare  
Bij Thuiszorg Novocare uit Gorinchem kunt u terecht voor 
huishoudelijke verzorging, lichamelijke verzorging en 
verpleging. Uw vaste huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat uw 
huis schoon en opgeruimd blijft. Wij kunnen u helpen zodat 
u zelfstandig in uw eigen huiselijke omgeving kunt 
verblijven, passend bij uw vertrouwde levensstijl!  
www.novocare.org  
 

PrivaZorg  
PrivaZorg is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie die 
voor Molenlanden vanuit het steunpunt Bleskensgraaf zorg 
biedt. Onze cliënten krijgen met aandacht, respectvolle, 
professionele, goed georganiseerde zorg! We zeggen wat we 
doen en we doen wat we zeggen. Dat is leidend in ons 
handelen. We doen waarvoor we bestaan en doen dat goed.  
www.privazorg.nl 
 

ThuiszorgInHolland  
We hebben hele korte lijnen, kennen geen wachtlijsten en 
hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. In alles wat 
we doen, staan onze cliënten en medewerkers voorop. Wij 
denken dat de uiteindelijke ‘klik’ tussen u en onze 
medewerker het allerbelangrijkste is en daaraan gekoppeld 
het onderlinge vertrouwen en respect. U bent van harte 
welkom! Locatie: hoofdkantoor Haarlem 
www.thuiszorginholland.nl  

Tzorg  
Aangenaam kennis maken. Wij zijn Tzorg! Samen zorgen wij 
ervoor dat u langer aangenaam thuis kunnen blijven wonen 
in uw eigen vertrouwde omgeving. Goed en prettig verzorgd. 
Als zorg-specialist kijken we naar wat u zelf nog kunt en 
waar we bij kunnen helpen. Met een groot zorgnetwerk, onze 
kennis en ervaring en een warm hart. Dat doen we ook in 
Molenlanden. Voor alle mensen die extra hulp en aandacht 
nodig hebben. Zo komen we samen verder. Vandaag en 
morgen. In elke wijk. In elke buurt. In elke straat. Locatie 
regiokantoor: Breda  
 www.tzorg.nl  

Welzijn Gorinchem  
Welzijn Gorinchem staat voor persoonlijke hulp en 
dienstverlening binnen de regio Gorinchem. De cliënt, met 
zijn/haar hulpvragen, staat bij Welzijn Gorinchem centraal. 
Om zo'n goed mogelijke aansluiting te vormen tussen ons 
als aanbieder en de zorgvrager en voor een meer persoonlijk 
karakter van onze hulp en dienstverlening, worden onze 
plannen per cliënt opgesteld.  
www.welzijngorinchem.nl  


