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Hoe kunt u Vertrouwd thuis 
aanvragen? 
Om Vertrouwd thuis te ont
vangen, heeft u een indicatie 
nodig. Deze indicatie kunt u 
aanvragen bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ).  
Als u een indicatie heeft, kijken 
we samen met u welke zorg in 
uw situatie wenselijk is. 

Heeft u op dit moment geen 
indicatie, dan kunt u contact 
opnemen met Service Bureau 
QuaRijn. 
 
Zij kijken samen met u naar  
uw situatie en kunnen indien 
nodig helpen bij het aanvragen 
van een indicatie.

Vergoeding 
Wanneer u een indicatie heeft, 
worden de kosten vergoed 
vanuit de Wet langdurige zorg. 
U betaalt hiervoor een eigen 
bijdrage, die inkomens 
afhankelijk is. Deze eigen 
bijdrage wordt vastgesteld  
door het CAK. 
 
Op de website www.hetCAK.nl 
kunt u een proefberekening 
maken om inzicht te krijgen in 
de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer informatie? 
U kunt contact opnemen  
met Service Bureau QuaRijn  
om te bespreken of deze  
zorgvorm bij u past.

‘Ons streven is dat u zo lang mogelijk  
veilig en zelfstandig kunt leven.’

http://www.hetCAK.nl
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Welzijn en zorg bij u thuis

Het is prettig als u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven 
wonen en kunt blijven doen  
wat voor u belangrijk is. Ook 
wanneer u een ruime zorg-
vraag heeft. Ons zorgaanbod 
‘Vertrouwd thuis’ kan dan  
een uitkomst zijn. 
 
Wij ondersteunen u en uw 
omgeving met zorg, welzijn  
en dienstverlening bij u thuis.

Wat is Vertrouwd thuis?
Vertrouwd thuis houdt in dat u 
in uw eigen huis zorg, welzijn en 
dienstverlening ontvangt op een 
manier die binnen uw indicatie, 
bij u past. U houdt zelf de regie 
over hoe uw leven eruit ziet.

Het Vertrouwd Thuis Team  
is meer dan de ‘gewone’ wijk
verpleging. Naast de reguliere 
zorg, kunt u ook nog keuzes 
aangeven in extra onder
steuning en begeleiding.  

We gaan met u in gesprek over  
een persoonlijk zorgaanbod  
op maat.

Hoe werkt Vertrouwd thuis? 
Bij Vertrouwd thuis levert dezelf
de medewerker verschillende 
soorten ondersteuning. Hierbij 
houden we uiteraard rekening 
met specialistische handelingen. 
Zo kan de medewerker die  
u komt ondersteunen bij het 
wassen en aankleden, u aan
sluitend helpen met het  
klaarmaken van het ontbijt. 

De medewerker die in de mid
dag met u een welzijnsactiviteit 
komt doen, kan ook kleine 
huishoudelijke taken uitvoeren, 
of samen met u een wande
ling maken. Het kan ook zijn 
dat een vaste zorgmedewerker 
wekelijks een (vaste) dag bij 
u thuis ondersteunt, zodat de 
mantelzorger deze dag ruimte 
heeft om activiteiten buitens
huis te ondernemen.  

Tijdens deze dag worden  
alle zorgtaken overgenomen, 
maar is ook ruimte voor welzijns
activiteiten. Zo krijgt u dus méér 

ondersteuning, maar met minder 
verschillende medewerkers en op 
de tijden die voor u prettig zijn. 

Op welke ondersteuning  
kunt u rekenen? 
Samen met u (en uw omge
ving) kijken we welke onder
steuning en zorg u nodig heeft. 

Zo helpt onze verzorgde Diane 
haar cliënt mevrouw Klaassen 
met dagelijkse zorg zoals was
sen, aankleden, medicijnen 
aanreiken;
Maar ook:
•   bij het huishouden;
•   met welzijnsactiviteiten, zoals 

samen een blokje wandelen, 
een spelletje doen of de 
krant lezen. 

•   persoonlijk contact en biedt 
zij een luisterend oor (ook 
voor uw mantelzorger); 

•   het ontzorgen van uw  
mantelzorger.

Mocht u ons overdag onver
wachts nodig hebben, dan 
werken we met een alarmerings 
systeem. Heeft u ‘s nachts een 
acute hulpvraag, dan werken 
we hiervoor samen met het 
Acute Verpleegkundig team 
Gelderse Vallei. Ons streven is 
dat u zo lang mogelijk veilig en 
zelfstandig kunt leven. 

Hierin werken we graag  
samen met u, maar ook  
met uw netwerk. 

Als duidelijk is wat u nodig 
heeft, bespreken we samen  
hoe en op welke momenten  
we daar invulling aan geven. 
We werken met een vast team, 
zodat u vertrouwd raakt met  
de medewerkers die bij u thuis 
komen. Om ervoor te zorgen 
dat de zorg aan blijft sluiten  
op uw situatie, evalueren we 
regelmatig de geboden onder
steuning.

Betrokkenheid van  
behandelaren 
De huisarts blijft uw hoofd
behandelaar en werkt samen 
met het behandelteam van 
QuaRijn.  

Het behandel  team bestaat  
uit een specialist ouderen
geneeskunde, een case
manager en een psycholoog.  

Het behandelteam kan  
ook andere behandelaren 
in schakelen, zoals onze  
fysiotherapeuten, diëtisten  
of ergotherapeuten.


