“Ik kan altijd op
Anna rekenen”
De heer Van den Hoven

Wij zijn er voor u

Liefdevolle zorg bij u thuis
Dit uitgangspunt is de kern van onze
dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior,
voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U
staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw
dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven
wonen. Ook wanneer het met de gezondheid
of de situatie moeilijker wordt. Dan zoeken wij
samen met u naar oplossingen thuis waarbij uw
voorkeuren richtinggevend zijn.
U wilt bijvoorbeeld graag zelf bepalen hoe u
uw dag indeelt, wanneer u naar bed gaat en
op wilt staan, wat en wanneer u eet en wie
u daarbij ondersteunt. Dat kan bij ons! Onze
klantcoördinator maakt hierover afspraken die
passen bij uw situatie.
Onze CAREGivers zijn ervaren en goed getrainde
professionals, zij werken vanuit hun hart en
stemmen hun werk steeds op uw persoonlijke
wensen en behoeften.
Waar heeft u behoefte aan als senior?
In de praktijk gaat het vooral om een combinatie
van ondersteuning en zorg met liefdevolle
aandacht. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn,
maar dat is het helaas niet. Zeker niet in situaties
waarbij sprake is van kwetsbaarheid, zoals bij
dementie of bij ernstige lichamelijke beperkingen.
Door de wijze waarop wij individuele begeleiding,
praktische hulp en persoonlijke verzorging bieden
kunt u langer veilig thuis wonen, met behoud van
eigen regie en persoonlijke integriteit.
Dat is wat wij voor u willen betekenen: zorgen dat
u langer, veilig en vitaal thuis kan blijven wonen,
ook als het moeilijker wordt!

“Dankzij Home Instead Thuisservice
was het mogelijk dat moeder in staat
was om zelfstandig thuis te blijven wonen
tot haar 81ste jaar. Zij verbleef tot en met de
laatste levensfase in haar eigen vertrouwde
omgeving met liefdevolle mantelzorg
en ondersteuning van haar eigen
CAREGivers.”
Rosa, dochter (48 jaar)

Waar heeft u behoefte aan als betrokken familielid?
Omdat u wekelijks of misschien zelfs dagelijks bij
uw vader, moeder of familielid thuis langsgaat om
te helpen en daarbij tijd tekort komt. Omdat u zich
wellicht grote zorgen maakt of het allemaal wel
goed gaat. Daarbij komt dat u zelf ook een druk
eigen leven heeft waarbij u uw tijd moet verdelen
tussen uw gezinsleden, werk en privé activiteiten.
In dat geval kunnen wij uw zorgtaak verlichten
door mantelzorgtaken over te nemen en uw
dierbare familielid ondersteunen, zodat u tijd en
energie overhoudt voor uw eigen leven. Zo zorgen
wij er ook voor dat u weer gewoon partner, dochter
of zoon kunt zijn.

Wat kan Home Instead voor u betekenen?
Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van
dienstverlening gericht op uw behoeften. Het is
ons dagelijkse werk om op flexibele wijze, met
vertrouwde mensen bij u uit de buurt, 24 uur per
dag 7 dagen per week oplossingen te bieden met
duidelijke afspraken en continuïteit.
Al vele tienduizenden mensen gingen u
wereldwijd voor, waarbij CAREGivers met onze
klanten en diens mantelzorgers waardevolle
relaties zijn aangegaan en hebben bijgedragen
aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven
wonen in de eigen vertrouwde thuisomgeving.

Onze Thuisservices
Onze thuisservices zijn onderverdeeld in een aantal
categorieën:
Metgezelschap / Individuele begeleiding
Samen (een deel van) de dag doorbrengen
Begeleiding en vervoer naar afspraken
Organiseren en herinneren aan afspraken
Een luisterend oor bieden
Samen bewegen
Bereiden van maaltijden
In & om huis
Licht huishoudelijk werk
Hulp bij wassen en strijken
Verschonen van linnengoed
Boodschappen doen
Samen tuinieren
Hulp bij administratie
Persoonlijke verzorging
Wassen, douchen en baden
Aankleden
Begeleiding bij het opstaan en naar bed
gaan
’s Nachts aanwezig zijn
Herinneren aan medicatie
Incontinentie
Bijzondere zorg
Voor mensen:
Met een vorm van dementie of
een chronische aandoening zoals CVA,
Parkinson of hartfalen;
Bij thuiskomst na ziekenhuisopname;
In de laatste levensfase.

Waarom zou u kiezen voor Home Instead
Thuisservice?
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U bepaalt welke zorg u wilt
U bepaalt welke vaste CAREGiver u ondersteunt
U bepaalt hoe vaak u zorg wilt
Uw welbevinden staat bij ons voorop
Wij staan klaar voor iedereen met een
zorgindicatie in zorg in natura of PGB
Wlz, Zvw of Wmo indicatie
U kunt ons ook op particuliere basis inzetten

Bel of mail ons om een afspraak te maken voor een
oriënterend gesprek of kijk voor meer informatie op
onze website.

www.homeinstead.nl
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