
 

 

Getrainde thuiszorgteams in 2014 en/of 2015 

Het ALS zorgnetwerk wordt gevormd door de ALS behandelteams en door thuiszorgteams die 
scholing over ALS hebben gevolgd. 

De volgende thuiszorgteams hebben in 2014 en 2015 de basisscholing ALS van het ALS Centrum 
Nederland gevolgd: 

 Aafje thuiszorg – team Dordrecht (www.aafje.nl) 
 Allerzorg Leersum 
 Beweging 3.0, Amersfoort (www.beweging3.nl) 
 Beweging 3.0 Bunschoten 
 BTK Thuiszorg team Hengelo/Dinkelland 
 Buurtzorg Nederland (www.buurtzorgnederland.com) 

o team Amersfoort 
o team Baarn 
o team Bennekom 
o team Binnenmaas 1 en 2 
o team Boskoop 
o team Doetinchem 
o team Duiven twee 
o team Gooi en Vechtstreek 
o team Hapert 
o team Hengelo gld 
o team Houten 1 en 2 
o team s-Heerenberg 
o team Nootdorp/Ypenburg 
o team Overloon/Vierlingsbeek 
o team Terborg 
o team Twello 
o team Ulft 
o team Utrecht Zuid 
o team Vaassen oost-Emst 
o team Varsseveld-Sinderen 
o team Veenendaal noordwest 
o team Waddinxveen Noord, Zuid en Midden 
o team Wijk bij Duurstede 
o team Zelhem 
o team Zutphen Zuid 

 Care2All, Leiden (www.care2all.nl) 

http://www.aafje.nl/
http://www.beweging3.nl/nl/verpleging-en-verzorging/1486/
http://www.buurtzorgnederland.com/
http://www.care2all.nl/


 Camphens Particuliere Thuiszorg, Rijswijk (www.camphensthuiszorg.nl) 
 Careynzorg Brielle 
 Duozorg Verpleegkundige thuiszorg 
 Opella, locatie Machtella 
 Palliaterm Apeldoorn (www.palliaterm.nl) 
 Sensire Team Bergh 7 (www.sensire.nl) 
 Thuiszorg Allerzorg, Leersum (www.allerzorg.nl) 
 Thuiszorg Good4Life, Provincie Utrecht en Almere stad, www.goodforlife.nl 
 Thuiszorg Groot Brabant, Regio West en Midden 

Brabant (www.thuiszorggrootbrabant.nl) 
 Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (www.frankelandgroep.nl) 
 TVA, thuiszorg voor ademhalingsondersteuning (www.tva.nu) 
 Villa Hooghe Heide, Kleinschalig wonen, Amersfoort (www.villahoogheheide.nl) 
 Vitras, team Veenendaal en team IJsselstein (www.vitras.nl) 
 Wijkzorg Rijnmond, regio Rijnmond, Westland, Delft, Schiedam 
 Zorg Maten Goes (www.zmg.nu). 
 ZorgThuis Karin de Jager i.s.m. ALS ZorgThuis, Zeeland (www.zorgthuis-kdj.nl) 

* Wij vermelden een thuiszorgteam in bovenstaande lijst als minstens vier verzorgenden of 
verpleegkundigen van het team aan ALS scholing hebben deelgenomen in 2014 en/of 2015. Aan 
het einde van 2016 zal deze lijst komen te vervallen en houden we onze nieuwe 
kwaliteitscriteria voor thuiszorgteams aan.   

 

http://www.camphensthuiszorg.nl/
http://www.palliaterm.nl/
http://www.sensire.nl/
http://www.allerzorg.nl/
http://www.goodforlife.nl/
http://www.thuiszorggrootbrabant.nl/
http://www.frankelandgroep.nl/
http://www.tva.nu/
http://www.villahoogheheide.nl/
http://vitras.nl/contact/thuiszorg-veenendaal
http://www.zmg.nu/
http://www.zorgthuis-kdj.nl/
http://www.als-centrum.nl/?page_id=479

