Thuis blijven wonen
met QuaRijn
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Professionele thuiszorg – voor u!
Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u op QuaRijn rekenen. We
vinden samen de oplossing die bij u past. Wat u zelf kunt
blijven doen, blijft u doen. We helpen u op een manier dat u
uw zelfstandigheid zo lang mogelijk houdt. Met prettige
medewerkers waar u zich snel vertrouwd mee zult voelen.

Iedereen is anders. Graag geven wij u een aantal
voorbeelden waar wij onze cliënten mee helpen.
• huishoudelijke hulp
• hulp bij uw dagindeling
• hulp bij wassen, douchen en aankleden
• oogdruppels, oordruppels of andere medicijnen geven
• injecties geven
• benen zwachtelen op een speciale manier zodat de
zwachtel meerdere dagen goed blijft zitten
• aan- en uittrekken van steunkousen
• wondverzorging en het aanbrengen van zalf
• katheteriseren
• hulp bij blaasspoeling of sondevoeding
• stomaverzorging
• sommige specifieke verpleegkundige handelingen
Waar kunnen wij u mee helpen? Bel ons gerust!
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Gemeenten waar QuaRijn thuiszorg biedt
Als u in een van onderstaande gemeenten woont, kunnen
onze medewerkers u thuis helpen.
•
•
•
•
•
•

Bunnik
Renswoude
Rhenen
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Wijk bij Duurstede
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Wat spreken we met elkaar af?
Vooraf bespreken we met elkaar wat u zelf kunt blijven doen,
wat uw mantelzorger(s) doen en wat wij doen.
Per week kunt u in overleg met uw thuishulp afwijken van het
basisschema.
We leggen uw wensen en de afspraken vast in uw
persoonlijke cliëntdossier.

Spoed
In dringende situaties kunnen we meestal meteen
thuiszorg regelen.

Tijdelijk extra hulp of zorg?
Ook dit kan natuurlijk. Vertel het ons en we regelen
het voor u.
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Hoe komt u aan thuiszorg van QuaRijn?
U belt het Service Bureau van QuaRijn: 085 – 4 88 99 00.

Wat kost thuiszorg van QuaRijn?
Helaas kunnen we hier geen antwoord op geven dat op
iedereen van toepassing is. Wat thuiszorg voor u kost, is
afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag. En of
uw ondersteuning of zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw),
de Wet langdurige zorg (Wlz) of onder een aparte
financiering. Uw situatie is bepalend voor het uiteindelijke
bedrag dat u betaalt. Kijk voor meer informatie op
www.hetcak.nl.
Particuliere thuiszorg
De kosten van particuliere thuiszorg van QuaRijn*) vraagt u
op bij ons Service Bureau.
*) als u geen aanspraak kunt maken op de Wmo, Zvw, Wlz of
aparte financiering maar u wilt wel thuiszorg
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Wat heeft QuaRijn nog meer?
U kunt bij QuaRijn ook terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmering
Maaltijden
Dagactiviteiten
Dagbehandeling
Revalidatie
Eerstelijnszorg door een van onze paramedici van het
QuaRijn Kennis en BehandelCentrum*)
Verzorgingshuizen
Logeren met zorg
Kleinschalig wonen
Verpleeghuiszorg
Niet aangeboren hersenletsel en Korsakov zorg en
behandeling

*)

diëtisten, ergotherapeuten, (ouderen)fysiotherapeuten,
logopedisten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde
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Contact QuaRijn
Service Bureau QuaRijn
T 085 – 4 88 99 00
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur
E servicebureau@QuaRijn.nl
I www.QuaRijn.nl
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