Algemeen
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen? De regie in eigen handen houden? Zelf
bepalen op welk tijdstip iemand komt?
Bij de ZorgSpecialist bent u aan het juiste adres!

Onze zorgverlening
De ZorgSpecialist is hét adres voor alle zorg thuis, zoals:
• Verpleging en verzorging
• Hulp in de huishouding
• Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
• Begeleiding aan dementerenden
• Zorg in de laatste levensfase
• Zorg op maat in kleinschalige woonvoorzieningen
• Aanvraag en ondersteuning van een PGB
• Begeleiding aan mensen met een verstandelijke
beperking
Voor al deze vormen van zorg hebben wij specifieke deskundigheid in huis. De zorg
wordt verleend door een klein vast team. Zo komt er altijd een vertrouwd gezicht bij u
thuis.

Aanvragen van zorg: eenvoudig én snel
Wanneer u zorg van ons wenst, is één telefoontje voldoende. Hierna komt een cliëntenmanager bij u thuis voor een intakegesprek waarbij uw wensen het uitgangspunt zijn.
Na dit gesprek wordt de zorgverlening zo spoedig mogelijk gestart. Onze medewerkers
komen op de afgesproken tijd bij u thuis. Zowel binnen het zorgteam als op kantoor hebt
u één vast contactpersoon; zo is altijd duidelijk bij wie u met uw vragen terecht kunt.
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Algemeen
Kosten van de zorg
De ZorgSpecialist is een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) erkende
organistatie. U kunt zowel particulier als met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij ons terecht. Een indicatie van het CIZ kan als Zorg in Natura of als
PersoonsGebonden Budget worden afgegeven (zie voor meer informatie onze brochure
“Financiering van zorg”).

PersoonsGebonden Budget
De PGB-deskundigen van de ZorgSpecialist helpen u graag bij het aanvragen en inzetten van uw PGB (zie voor meer informatie onze brochure “PersoonsGebonden Budget”).

Bereikbaarheid
Voor cliënten van de ZorgSpecialist is het een geruststellende gedachte dat er dag en
nacht een verpleegkundige bereikbaar is.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar:

maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur
op (023) 5100 200
buiten kantooruren (06) 206 07 322

Mocht uw toestand onverwachts veranderen dan wordt er direct actie ondernomen. Met
onze zorg zult ook u zeggen: de ZorgSpecialist heeft het zorgvuldig geregeld.
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