ZOEKT U 24 UURS ZORG
MAAR TWIJFELT U NOG?

Wij geven u graag meer informatie.
Heeft u na het lezen van onze online brochure nog vragen?
Wij zijn er voor u! Bel 0616082487.
SELECTIE ZORGVERLENERS

HOE GAAT HET VERDER?

Onze zorgverleners worden zorgvuldig
geselecteerd en gescreend Zij beschikken
over de vereiste diploma’s en verzekeringen
en hebben een ruime ervaring. Zij spreken
goed Duits of Engels en zijn bereid
Nederlands te leren. Zij hebben bewust
gekozen voor dit werk en zijn loyaal,
betrokken, betrouwbaar en zorgvuldig. Zij
zullen alles doen voor het welzijn van uw
dierbare.

Wanneer u vindt dat 24 uurs zorg in huis iets
voor u is dan kunt u contact opnemen voor
een telefonisch kennismakingsgesprek. Wij
stellen ons graag aan u voor en desgewenst
maken wij een afspraak voor een vrijblijvend
intakegesprek bij u thuis. Als u daarna
overtuigd bent dat Inhome Care Partners de
beste keuze is, dan gaan wij op zoek naar een
zorgverlener die bij u past.

SCHOLING EN BEGELEIDING

EEN ZORGPLAN OP MAAT

De kwaliteit van zorg is nummer een. Wij
werken volgens de HKZ-norm. Het zorgplan
is de basis voor het begeleiden en continu
evalueren van de geleverde zorg. De
begeleiding van verzorgende en familie/cliënt
bestaat uit inhoudelijke gesprekken met de
zorgmanager. Wanneer dingen beter kunnen
wordt de nodige scholing en begeleiding
ingezet. Onze zorgverleners krijgen een
basiscursus Nederlandse taal van onze
taalcoach en hanteren de vertaalapp op hun
smartphone.

Overweegt u gebruik te maken van onze 24
uurs zorg in huis? Dan gaan wij met u in
gesprek om de zorgbehoefte te bepalen. Aan
de hand daarvan maakt onze zorgmanager
een zorgplan op maat en zoeken wij de
zorgverlener die zo goed mogelijk past bij uw
specifieke wensen en behoeften. Uw dierbare
kan dan thuis blijven wonen, in de veilige en
vertrouwde, eigen omgeving. En u, de familie
en andere mantelzorgers worden ontlast.

100% VERGOED VANUIT PGB
Inhome Care Partners is een goedgekeurde
zorgcoöperatie. Heeft u zorgzwaarte pakket 5
(ZZP5) of hoger? Dan is onze zorg volledig te
betalen vanuit het aan u toegekende PGB.
Heeft u dagbesteding? Dit kan dat ook nog
vergoed worden vanuit het PGB. Desgewenst
kunnen wij u adviseren bij het aanvragen van
een PGB.

WAT MOET IK REGELEN?
De zorgverlener die bij u in huis komt wonen
krijgt een eigen kamer met wifi en TV voor
privacy, pauzes, ontspanning en rust. Daarnaast
maakt de zorgverlener deel uit van het
huishouden, waarbij het verzorgen en
begeleiden van uw dierbare de primaire taak is.
Het verrichten van huishoudelijke taken hoort
daarbij zoals boodschappen doen en koken
maar ook een uitstapje of begeleiding bij
ziekenhuisbezoek. Uw wensen zijn altijd
bespreekbaar!

HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN?

WIJ ZIJN ER VOOR U, NEEM GERUST CONTACT OP!

