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Koploper in de zorg Zorg Thuis

Aandacht
  voor ouder worden en ouder zijn

(Para)Medische behandeling en begeleiding
Bij de dienst Behandeling en Begeleiding van SHDH werken medische 
en paramedische specialisten die deskundig zijn op het gebied van 
de lichamelijke en mentale gezondheid. Wij hebben specialisten 
ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten, psychologen, creatief therapeuten en maatschappelijk werkers 
voor u klaarstaan.

Financiële vergoeding
Deze diensten kunnen vergoed worden vanuit de ziektekostenverzekering 
of particulier betaald worden.

  Meer weten over Zorg Thuis? 
  Bel dan vandaag nog met Bureau  Zorgbemiddeling SHDH voor een 

afspraak met een van onze cliëntadviseurs: 023 514 95 40



Zoals het klokje thuis tikt…

Zorg Thuis van SHDH is er voor iedereen met een tijdelijke of blijvende 
lichamelijke beperking, bijvoorbeeld na een operatie, of als gevolg van 
ziekte of ouderdom. Maar ook bij psychische problemen staat Zorg Thuis 
voor u klaar. Wij leggen de focus niet op uw beperkingen, maar juist op uw 
mogelijkheden: welke dingen kunt en wilt u het liefst zelf blijven doen? 
Wij ondersteunen waar we kunnen, terwijl u de regie houdt. Wij werken 
met vaste teams, die dicht bij uw huis werken. Daardoor kunnen onze 
medewerkers ook snel bij u zijn, als er iets is. Of het nu om boodschappen 
doen, schoonmaken, verpleging of verzorging gaat, wij staan voor u klaar. 
Betrouwbaar, betrokken en respectvol, precies zoals u dat wenst.

Hulp bij het huishouden
Heeft u moeite om uw huishouden bij te houden? Bijvoorbeeld door 
ziekte, een ongeval, ouderdom, of omdat u net bent ontslagen uit het 
ziekenhuis? Wij springen graag bij en ondersteunen u waar we kunnen. 
Dit kan gaan om huishoudelijke werkzaamheden, zoals schoonmaken, 
de was doen of zorgen voor de warme maaltijd. Maar ook om de opvang 
van jonge kinderen en de dagelijkse organisatie van het huishouden. 
Wanneer de ontregelde huishouding verband heeft met een psychische 
stoornis, kunnen wij tevens psychosociale begeleiding en advies bieden. 
Onze medewerkers zijn getraind in het signaleren van veranderingen 
in de gezondheid, sociale situatie en behoefte aan meer of andere zorg. 
Geruststellend voor u en uw naasten. 

Financiële vergoeding
Huishoudelijke hulp is een voorziening op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). U heeft er een indicatie van de gemeente 
voor nodig. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Het is ook mogelijk om 
als particulier huishoudelijke hulp af te nemen. SHDH levert hulp bij 
het huishouden in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, 
Haarlemmerliede, Spaarnwoude, en Zandvoort. 

Persoonlijke verzorging
Wij kunnen u ook van dienst zijn bij persoonlijke verzorging. Onze 
betrokken verzorgenden helpen u bijvoorbeeld bij het opstaan en naar bed 
gaan, douchen, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging, sieraden 
omdoen, steunkousen aan- en uittrekken, toiletbezoek, het verzorgen van 
een stoma, oogdruppelen en medicijnen aanreiken.

Verpleging
Wanneer u gezondheidsproblemen heeft, kunt u thuis verpleging krijgen. 
U kunt hierbij denken aan wondverzorging, het geven van injecties, 
het controleren van bepaalde lichaamsfuncties (bloeddruk, hartslag), 
zwachtelen en het inbrengen van een katheter.

Begeleiding bij praktische zaken
Als u door omstandigheden het overzicht van de dag kwijt bent, en moeite 
heeft met het regelen van praktische zaken, staan we graag voor u klaar. 
We bieden begeleiding bij het plannen van activiteiten en het nemen van 
besluiten, zodat u uw leven weer op de rails krijgt of langer thuis kunt 
blijven wonen. 

Financiële vergoeding
Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kunnen overdag, maar 
ook ’s avonds en ‘s nachts geboden worden. Het wordt verzekerd op grond 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U heeft hiervoor 
een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. U betaalt 
altijd een eigen bijdrage. Het is ook mogelijk om als particulier diensten af 
te nemen. SHDH levert deze AWBZ-zorg in Zuid-Kennemerland.


