Senioren Zorg Plan
dé thuiszorg met tijd voor aandacht

De kosten van zorg in eigen huis

Senioren Zorg Plan

Zorgvergoeding

dé thuiszorg met tijd voor aandacht

Deskundige zorg en
ondersteuning thuis
bij dementie

Sinds 1 januari 2015 is door de overheid de vergoeding
van zorg gewijzigd.
Afhankelijk van uw beperking of ziekte hebt u te maken
met drie zorgloketten.
• Voor lichte ondersteuning die geen medisch karakter
heeft, zoals ondersteuning bij het structureren van
de dag, begeleiding bij sociale activiteiten en de regie
over uw huishouding, kunt u terecht bij het WMO
loket van uw gemeente.
• Voor verpleging en verzorging komt de wijkverpleegkundige bij u langs om de zorg die u nodig hebt te
indiceren.
• U bent in een situatie dat u eigenlijk naar een verpleeghuis moet, maar u wilt liever zo lang mogelijk thuis wonen met de zorg van Senioren Zorg Plan? Dan kunt u
aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg. Hiervoor
is een indicatie van het CIZ nodig. www.ciz.nl.

Regio Amsterdam Zuid,
Buitenveldert, Centrum
en Amstelveen

Regio Gooi en
Vechtstreek

Achillesstraat 108-bg
1076 RJ Amsterdam
Tel: 020 379 5056

Driestweg 8
1401 TP Bussum
Tel. 035 691 2123

Onze kantoren zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.15 uur tot 17.30 uur.
Buiten kantooruren zijn wij voor urgente situaties
24 uur per dag bereikbaar via 06 481 587 16
Website: www.seniorenzorgplan.nl
Email: info@seniorenzorgplan.nl

U kunt uiteraard de kosten van zorg in eigen huis particulier inkopen. Of een combinatie maken van gesubsidieerde zorg aangevuld met particuliere zorg.
Onze tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar.

Toegewijde zorg met
aandacht en kennis

K vK 58286020
Onze organisatie is HKZ/ISO
gecertificeerd.

Vaste zorgverlener(s)
op vaste tijden

Ga naar onze website voor informatie over onze overige
zorgverlening en vraag naar onze andere folders.

www.seniorenzorgplan.nl
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Particulier

Als u klant bent van Senioren Zorg Plan, draagt u bij aan een
goed doel. Wij steunen jaarlijks een fonds voor kansarme ouderen in arme landen, of wij steunen een kleinschalig fonds
tegen de bio-industrie.

lees verder voor meer informatie

Amsterdam, Amstelveen en
Gooi en Vechtstreek

Wij zijn er voor u

Wat bieden wij:

Senioren Zorg Plan biedt uitkomst
• Als met het ouder worden niet meer alles gaat zoals
men wenst, het geheugen en of de lichamelijke functies achteruit gaan door ziekte o.a. door vormen van
dementie.
• Als de familie of naasten hiermee te veel belast worden.

• Begeleiding en ondersteuning thuis bij de regie over
uw leven.

Wij zijn u van dienst door samen met u en/of uw familie
of naasten een zorgplan op te stellen.

• Boodschappen, (samen) koken, eten of maaltijden
regelen.

Wat kunt u verwachten:
Senioren Zorg Plan biedt verzorging, begeleiding
en praktische hulp.

• Toegewijde zorg met aandacht en
deskundigheid.
• Vaste zorgverlener(s) op vaste tijden.
• Zorg op maat vanaf 1 uur.
• Respect voor de wijze waarop u uw leven leeft.
• Advies over alle mogelijkheden om zolang
mogelijk thuis te blijven wonen.
• Persoonlijke werkwijze van begin van de zorg
tot de laatste fase.
• Zorgverleners die bijscholen in de (psycho)geriatrie.

• Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, zowel
bij het opstaan als naar bed gaan.
• Assistentie bij de regie over uw huishouding.

“De zorgverleners van Senioren Zorg Plan zijn
absoluut op geen enkele manier te vergelijken met
mensen die voor grote reguliere zorgbureaus werken. Hoe kun je met zoveel verschillende gezichten
een band opbouwen? Jullie weten waar zij gelukkig
van worden, voelen aan wat er is!”
Ruth G. van L. POH van huisarts te Amsterdam.

• Begeleiding naar uw sociale activiteiten, zoals
dagbesteding.
• Bezoek aan artsen en specialisten. Ook hierbij zijn wij
een volwaardige gesprekspartner bij zowel de onderzoeken als de vertaalslag naar familie en naasten.
Samenwerking en advies bij het inschakelen van een:
wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut,
dietist, of geriater om u en uw naasten zo goed mogelijk
te kunnen begeleiden.
Kortom wij nemen u veel zorg uit handen!

Regelmatig houden wij een lezing voor de familie
en/of naasten over de verschillende facetten van
Alzheimer en vormen van dementie.

Kennis maken
U bent van harte welkom op ons kantoor voor een
informatief gesprek over onze persoonlijke werkwijze,
alsmede de organisatie en administratie van zorg thuis.
Uiteraard komen wij (daarna) ook op huisbezoek.
De eerste kennismaking thuis als ook op kantoor zijn
kosteloos.

