warm en menselijk
U kunt ook direct contact opnemen met een
wijkteam van onze thuiszorg. Zij kunnen
alle vormen van thuiszorg voor u regelen in:
Amstelveen Noord
06 2238 9390
Amstelveen Midden/Zuid 06 1024 6430
Ouder Amstel
De Ronde Venen

06 2329 2785
06 3486 0051

Amsterdam
Bolestein
Gelderlandplein
Kastelen

06 5114 8683
06 5116 7841
06 2329 1366

Meer informatie?
Wilt u meer weten over
Zonnehuisgroep Amstelland
Thuiszorg? Bel dan ons
Klantcentrum:
0900 - 040 1441 (lokaal tarief)
of kijk op www.zhga.nl

THUISZORG VANUIT UW EIGEN BUURT

Naast thuiszorg biedt Zonnehuisgroep Amstelland
verpleging, verzorging en verblijf in Zonnehuis
Amstelveen, Zonnehuis Westwijk, Zonnehof
Bovenkerk, De Luwte, Menno Simons,
Theresia, Gerardus Majella en Zuiderhof.

Plezier in ons werk.
Persoonlijke aandacht voor u!

Zonnehuisgroep Amstelland
Groenelaan 7
1186 AA Amstelveen
www.zhga.nl
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Heeft u thuis hulp nodig voor u zelf, een familielid
of een andere bekende? Deskundige en ervaren
medewerkers van onze thuiszorg staan voor u klaar.
Wij kunnen u verpleging, verzorging en
ondersteuning bieden. Voor meerdere keren
per dag of één keer in de week. Zonnehuisgroep
Amstelland Thuiszorg verleent zorg in AmsterdamBuitenveldert, Amstelveen, Ouder-Amstel en
De Ronde Venen.
Wij kunnen helpen bij (de aanvraag van) maaltijden,
alarmopvang, nachtzorg, mantelzorgondersteuning, dagbesteding of verpleegartikelen.
De medewerkers van onze thuiszorg werken graag
met mantelzorgers en andere naasten samen en
kunnen hen zo nodig ondersteuning en instructie
geven.
Specialistische thuiszorg
Zonnehuisgroep Amstelland Thuiszorg levert vooral
thuiszorg aan zorgbehoevende ouderen.
De organisatie heeft naast wijkverpleegkundigen en
verzorgenden specialistische verpleegkundigen voor
dementie, wondverzorging en palliatieve zorg.

Hoe krijgt u thuiszorg?
U kunt voor informatie of een afspraak bellen
met ons Klantcentrum: 0900 040 1441.
Om in aanmerking te komen voor thuiszorg
heeft u een zorgindicatie nodig. U kunt bij ons
ook particuliere zorg krijgen; u heeft dan geen
indicatie nodig.
Deskundig, persoonlijk en vertrouwd
Onze medewerkers hebben hart voor hun werk
en zijn u graag van dienst. Zij kennen de cliënten
en weten wat hun wensen zijn. Wij werken met
zelfstandige wijkteams. Als cliënt heeft u uw eigen
contactpersoon. Daarnaast is ons uitgangspunt dat
een cliënt zoveel mogelijk vertrouwde gezichten
ziet. Wij doen ons best om de zorg te bieden op het
afgesproken moment.
Wij beschikken over het landelijk erkende ISOcertificaat. Onze medewerkers zijn professioneel
opgeleid en alle zorg en ondersteuning die u van
ons ontvangt, wordt regelmatig onafhankelijk
getoetst.

Wat kost het?
De kosten voor verzorging en verpleging thuis
vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
of onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u
op de wachtlijst voor een verpleeghuis staat.
Als u een Wlz indicatie heeft, betaalt u een
eigen bijdrage ongeacht de hoeveelheid zorg
die u afneemt. Indien u een eigen bijdrage
moet betalen, wordt deze bepaald en geïnd
door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Bij particuliere zorg of niet geïndiceerde zorg
gelden andere tarieven.

