Altijd de juiste zorg
Particuliere Thuiszorg Nederland bemiddelt in:

Hoe werkt het?
Neem vrijblijvend contact met ons op via de website, per e-mail of telefonisch. Wij bespreken samen met u de zorgvraag en
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Door onze ruime ervaring begrijpen wij als geen ander wat uw behoefte is en kunnen wij
snel de juiste passende zorg voor u vinden. Mocht het tussen de hulpbehoevende en de zorgverlener niet klikken, dan doen
wij een nieuw voorstel.
De kosten van uw zorg zijn afhankelijk van uw zorgvraag en eventuele indicatie. Wij kunnen samen met u bekijken hoe de zorg
het beste gefinancierd kan worden. Dat kan door middel van eigen betaling of een Persoonsgebonden budget. In sommige
gevallen zijn er ook andere mogelijkheden.
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24 uurs thuiszorg, verpleging en verzorging
Nachtzorg
Palliatieve zorg en terminale thuiszorg
Ouderenzorg en begeleiding
Beademingszorg
Blokzorg (minimaal 8 uur aaneengesloten per dag)
Overbruggingszorg tot opname in verpleeg- of verzorgingstehuis
Welzijnsdiensten (verzorgen maaltijden, boodschappen doen, uitstapjes maken e.d.)
Ontlasting mantelzorgers

• Vrijwel elke zorgbehoefte is voor ons bespreekbaar.

De zekerheden van Particuliere Thuiszorg Nederland
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In heel Nederland
Snelle oplossing (soms dezelfde dag nog)
Altijd zorg op maat
Wij selecteren de zorgverlener die het beste bij u past
Vast team vertrouwde gezichten
Alleen professionele verzorgenden en verpleegkundigen
Korte communicatielijnen en transparante werkwijze
Ruim 35 jaar ervaring in thuiszorg

Contactgegevens:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Postadres:

085-201 12 42
info@particulierethuiszorgnederland.nl
www.particulierethuiszorgnederland.nl
Monsterstraat 3, 5341 EB Oss

Spoed:

Voor spoedvragen buiten kantoortijden belt u gewoon 085-2011242. Via dit nummer zijn
wij 24 uur per dag bereikbaar.

www.particulierethuiszorgnederland.nl

In vertrouwde handen
Al sinds 1987 heeft Particuliere Thuiszorg Nederland ervaring met het bemiddelen van de juiste
zorgverlener voor thuiszorg en thuisverpleging. Respect, betrokkenheid en kwaliteit zijn voor ons
vanzelfsprekend.
Met een vast team van zorgverleners en persoonlijke benadering is uw zorg in vertrouwde handen.
Als het nodig is 7 dagen per week, 24 uur per dag. Maar ook voor kortere zorgmomenten (minimaal
8 uur aaneengesloten per dag) voor persoonlijke verzorging en verpleging, individuele begeleiding of
ontlasting van mantelzorgers.

Oost west, thuis best
Mijn moeder is 94 jaar en woont nog steeds
zelfstandig. Ze wil het zelf niet toegeven, maar wij zien dat het
steeds zwaarder voor haar wordt, dat ze niet meer goed voor
zichzelf kan zorgen. Wij helpen haar zoveel mogelijk, maar ook
wij hebben ons gezin en voor ons wordt de belasting om voor
haar te zorgen te groot. Gelukkig kwamen we in contact met
Particuliere Thuiszorg Nederland. Eén telefoontje was genoeg.
Onmiddellijk begrepen zij de situatie en wisten ze precies wat
wij nodig hadden. Particuliere Thuiszorg Nederland heeft alles
perfect voor ons geregeld. Vier uur per dag komt er nu iemand
om voor mijn moeder te zorgen. Dat is de perfecte hulp die we
nodig hebben. Een enorme geruststelling voor haar en zeker
ook voor ons.

www.particulierethuiszorgnederland.nl

Zorg op maat
We hadden het zo goed samen. Al bijna 60 jaar
getrouwd, nog actief en alles samen doen. Tot zij plotseling werd
getroffen door een hersenbloeding. Al snel bleek dat ze niet
meer de oude zou worden, dat zij hulp nodig zou hebben bij alle
dagelijkse dingen. Zelf ben ik niet vitaal genoeg meer om haar
te verzorgen. Naar een verpleeghuis zou voor ons een enorme
kwelling zijn. Niet meer samen. In het ziekenhuis werden we
gewezen op Particuliere Thuiszorg Nederland. Zij namen direct
alles over en hebben bemiddeld in het vinden van de juiste zorg.
Een vast team van hulpverleners staat nu voor ons klaar. Ik ben
dankbaar en gelukkig dat zij het zo voor ons geregeld hebben.

