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Klik op 'Toon organisaties' voor een overzicht van thuiszorg in Midden-Groningen.
Aardema Thuiszorg
Aardema Thuiszorg is een Friese organisatie voor thuiszorg in alle fasen van het leven.
Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
0513 54 21 78
info@aardemathuiszorg.nl
www.aardemathuiszorg.nl
Allerzorg - locatie Groningen
Allerzorg levert thuiszorg (van kraamzorg tot palliatieve zorg) en specialiseert steeds
verdergaand. Specialismes zijn o.a. wondzorg, dermatologie, infusietherapie, palliatief
terminale zorg, kindzorg en kraamzorg. Verschillende specialismes binnen 1 zorgorganisatie
bieden rust en duidelijkheid voor de cliënt.
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
088 184 00 25
info@allerzorg.nl
www.allerzorg.nl
Allerzorg - locatie Oldehove

Allerzorg levert thuiszorg (van kraamzorg tot palliatieve zorg) en specialiseert steeds
verdergaand. Specialismes zijn o.a. wondzorg, dermatologie, infusietherapie, palliatief
terminale zorg, kindzorg en kraamzorg. Verschillende specialismes binnen 1 zorgorganisatie
bieden rust en duidelijkheid voor de cliënt.
Molenstraat 11
9883 PL Oldehove
088 184 00 25
info@allerzorg.nl
www.allerzorg.nl
Beter Thuis Wonen
Onder andere verpleging en verzorging thuis, palliatieve zorg, personenalarmering,
ambulante begeleiding en begeleiding van mensen met dementie (ook bij jongeren).
Wega 10
9602 WL Hoogezand
050 302 12 45
info@beter-thuis-wonen.nl
www.beter-thuis-wonen.nl
Buurtzorg Nederland
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit
(wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Levert zorg aan huis. Het gaat hierbij
om verpleging en persoonlijke verzorging.
0900 690 69 06
info@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com
La Luna Care
La Luna Care biedt kleinschalige zorg en welzijn. Zowel bij de cliënt thuis als op locatie, met
kleine teams en vertrouwde gezichten.
Erasmusweg 145
9602 AD Hoogezand Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer
0598 85 19 09
info@lalunacare.nl
www.lalunacare.nl
Lentezorg B.V.

Individuele, persoonlijke en verpleegkundige zorg op maat.
Bieslookstraat 31-1
9731 HH Groningen
06 44 05 87 83
www.lentezorg.nl
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties
0528 20 02 00
info@nncz.nl
www.nncz.nl
TSN Thuiszorg
Vele vormen van persoonlijke thuiszorg.
0546 48 64 40
www.tsn-thuiszorg.nl
Zorggroep Meander
Voor overwegend ouderen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Wonen,
zorg (thuis), revalidatie en behandeling.
0598 68 68 68
www.zgmeander.nl
Zorgkompas
Zorg en ondersteuning voor alle 18+ doelgroepen binnen de Wmo (m.u.v. mensen met een
zintuigelijke beperking).
Apolloweg 9
8938 AT Leeuwarden
www.zorgkompas.net
Zorgplus Thuisgenoten
Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg. Van hulp bij het huishouden tot intensieve
verpleging en verzorging.
0546 57 67 55
info@thuisgenoten.nl
www.thuisgenoten.nl
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