
 

 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

King Arthur Groep kijkt samen met u welke begeleider 
bij u past en welke activiteiten u op welke dagen zou 

willen ondernemen. 
  
De activiteiten kunnen bestaan uit:  

• het brengen van een bezoek aan het theater, 

  museum of bibliotheek 
• het maken van een wandeling of samen  

  boodschappen doen 

• het samen schilderen, fotograferen of tuinieren, 

  voorlezen of luisteren naar muziek 
• het bespreken van actualiteiten 

• het maken van een levenswerk 

• begeleiding bij doktersbezoek  

• ondersteunen van financiële handelingen, zoals 

  bijvoorbeeld het op orde brengen van de  
  administratie, het afhandelen van de (dagelijkse) 

  post, het geheel of gedeeltelijk voeren van de  
  administratie 

• een luisterend oor 

  
Individuele Begeleiding Thuis zorgt ervoor dat u 
gestimuleerd wordt iets te ondernemen en geeft de 

partner of mantelzorger even tijd voor zichzelf.  
  

Financiering en indicatie 
Voor de inzet van Individuele begeleiding Thuis heeft u 
een toewijzing Wlz of Wmo nodig. Ook kunt u de 

begeleiding particulier betalen. 
  

King Arthur Groep kan u behulpzaam zijn bij de 
indicatieaanvraag. 
  

 

King Arthur Groep biedt Individuele Begeleiding Thuis 

aan mensen met beginnende geheugenproblemen, 
vergeetachtigheid en dementie in ’t Gooi en Eemland. 

Met deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding 
streven wij ernaar dat iedereen die dat wenst, zolang 
mogelijk thuis kan blijven wonen. 

  
Iedereen heeft wel eens behoefte aan contact met 

anderen, een praatje, een wandeling of hulp bij praktisch 
zaken. Kinderen wonen niet altijd in de buurt of hebben 
weinig tijd en een partner heeft ook bij tijd en wijle 

behoefte aan tijd voor zichzelf. Dan biedt Individuele 
Begeleiding Thuis een   oplossing. 

  
 
 

 
De begeleiders van King Arthur Groep kunnen 7 dagen 

per week, overdag of ‘s avonds, afhankelijk van uw 
wensen, met u ondernemen wat u wilt. 
  

U kunt natuurlijk ook naar een ontmoetingscentrum 
gaan, maar niet iedereen is een verenigingsmens. 

Individuele Begeleiding Thuis is opgezet vanuit de 
gedachte en ervaring dat in sommige   situaties 
persoonlijk contact en één op één iets samen doen beter 

past.  
  

Professionele begeleiders 
King Arthur Groep werkt met een groep enthousiaste, 
creatieve en flexibel ingestelde professionals met 

ervaring op het gebied van dementiezorg. 
  

Ondersteuning en Begeleiding King Arthur Groep 

Zorg Thuis 

King Arthur Groep, Koninginneweg 83, 1211 AN Hilversum  
035-2050950 www.kingarthurgroep.nl 

Jarcine Spaander: 06-48422186   jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl 
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