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Happy HomeCare maakt particuliere zorg bij u thuis
betaalbaar!
U bent op zoek naar een betaalbare zorg oplossing waarbij u of uw familielid (kind of
volwassene) thuis (weer) kan blijven/komen wonen, terwijl er de juiste particuliere 24 uurs zorg
aanwezig is?
Happy HomeCare maakt particuliere zorg bij u thuis betaalbaar.
Privé verpleging, zowel voltijd als deeltijd, is mogelijk.

Voor wie wij uitkomst bieden
Individuele 24 uurs warme en belevingsgerichte zorg
Wij willen betere persoonlijke particuliere thuiszorg (bijv. 24 uurs zorg, inwonende zorg
professional, waak of slaap diensten) aan individuele cliënten aanbieden, zonder de
bureaucratie en inflexibiliteit van het bestaande thuiszorg systeem, door hoog gekwalificeerde
betaalbare zorg professionals uit andere landen binnen de Europese Unie.
Bekostiging kan via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een persoonsgebonden budget
(Centrum Indicatiestelling Zorg – CIZ / Wet Maatschappelijke Ondersteuning – WMO + uw
gemeente, Zorgkantoor en SVB) of uit andere middelen. Hoe werkt onze zorgverlening?

Betaalbare 24-uurs thuiszorg
Vaste inwonende zorg professional:
 U als cliënt staat bij Happy HomeCare centraal
 Eén vaste inwonende zorg professional
 De cliënt kiest de zorg professional samen met Happy HomeCare
 24-uurs zorg in de cliënt /zijn/haar eigen huis
 Individuele zorg
 Landelijke/EU dekking
 Kosteloze intake thuis bij de cliënt
 Gratis hulp bij aanvragen Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk
 Altijd bereikbaar

Wie zijn wij?
De mensen achter Happy HomeCare
Het bedrijf is ontstaan vanuit de zorgvraag van de vrouw van de eigenaar. Zij startte met
thuiszorg en kreeg in 2 maanden ca. 35 thuiszorg medewerkers over de vloer. Hoewel
zij prima werk deden, werkte dit niet omdat zij stabiliteit nodig had. Van daaruit kwam het
idee om iemand in huis te nemen om voor haar te zorgen. Haar echtgenoot richtte
Happy HomeCare op, teneinde de cliënt de zorg te geven die hij/zij nodig heeft en
ervoor te zorgen dat er een klik is tussen de cliënt en de verzorger.

Aida Lennaerts
Aida Lennaerts, al vele jaren werkzaam in de zorgsector, heeft
een lange en brede ervaring in de zorg en weet uit eigen
ervaring dat er een betere manier is om 24 uurs thuiszorg te
verlenen. Bij ons staat u als cliënt centraal. Zij is onze cliënt
manager.
Telefoon Aida: 088-2474801
Email Aida: aida@happyhomecare.nl

Alex Wijnen
Alex Wijnen heeft een achtergrond in organisatie- en financieel
management en is de echtgenoot van Coachie. Hij is de
operationele manager. Wij geloven in thuiszorg met een
glimlach en uit het hart, vandaar de naam Happy HomeCare. Dit
bewezen humane en betaalbare (24 uurs particuliere) thuiszorg
concept is nu dus ook voor U toegankelijk.
Telefoon Aida: 088-2474802
Email Alex: alex@happyhomecare.nl

Zorgaanbod
Diensten
U maakt primair gebruik van uw huisarts en eventuele (ziekenhuis)specialisten. De
particuliere 24 uurs inwonende thuiszorg vult de aanvullende zorg behoefte thuis in
zodat u altijd van de juiste zorg verzekerd bent. De zorg professional die u bijstaat voor
uw zorgvraag is hoog opgeleid en heeft de benodigde diploma’s en werkervaring. Wij
selecteren samen met u de zorg professional die u zal bijstaan zodat u vooraf precies
weet wie er bij u komt en dat hij/zij bij u past.

Zorg bij u thuis
Mensen voelen zich beter in hun eigen omgeving en met een inwonende
gespecialiseerde zorg professional heeft u een oplossing die werkt. Wij nemen werk uit
uw handen en met de 24-uurs oplossing heeft u altijd de ondersteuning die nodig is.
Onze zorgoplossing stelt u en uw familie en/of begeleiders in staat om naast de zorg
voor u of uw familielid een sociaal en werkzaam leven te behouden zonder dat dit ten
koste gaat van de zorg die nodig is. Vaak is dat een combinatie van 1 t/m 4, zie
hieronder. Happy HomeCare helpt u met uw zorg behoefte waardoor u en/of uw familie
regie blijft houden over uw welzijn, stabilisatie/verbetering van uw gezondheid en u
onderdeel blijft zijn van uw familie en sociale omgeving/netwerk.

1. Begeleiding op maat
U bent op zoek naar een (24-uurs zorg) oplossing waarbij u of uw familielid begeleid
thuis kan blijven wonen, terwijl er de juiste particuliere 24-uurs inwonende thuiszorg
aanwezig is.

2. Persoonlijke verzorging
U bent op zoek naar een oplossing voor 24-uurs zorg met persoonlijke verzorging
waarbij u of uw familielid thuis kan blijven wonen, terwijl er de juiste particuliere 24-uurs
inwonende thuiszorg aanwezig is. Uw persoonlijke verzorging is essentieel voor een
succesvol en gelukkig dagelijks leven. Wij zorgen voor u en eventueel voor uw familie.

Zorgaanbod (vervolg)
3. Verpleging & speciale zorg
U bent op zoek naar een verpleegkundige of speciale zorgoplossing waarbij u of uw
familielid thuis kan blijven wonen, terwijl er de juiste particuliere 24-uurs inwonende
thuiszorg aanwezig is. Onze zorgoplossing stelt u en uw familie en/of begeleiders in
staat om naast de zorg voor u of uw familielid een sociaal en werkzaam leven te
behouden zonder dat dit ten koste gaat van de zorg die nodig is.
Wij bieden verpleegkundige particuliere zorg bij u thuis door gekwalificeerde
(buitenlandse EU) medewerkers die vanuit hun hart met passie voor u werken.

4. Huishoudelijke hulp
U bent op zoek naar een oplossing voor de vereiste intensieve huishoudelijke hulp
waarbij u of uw familielid thuis kan blijven wonen, terwijl er de juiste particuliere 24-uurs
inwonende thuiszorg aanwezig is.
Kunt u het huishouden niet meer zelfstandig doen door wat voor reden dan ook, dan zijn
de zorg professionals van Happy HomeCare een betaalbaar alternatief.

Tarieven
Onze tarieven hangen af van het type zorg en de nationaliteit van de zorg professional
die u wenst. De cliënten waar wij voor zorgen hebben in het algemeen een zorgzwaarte
classificatie die de kosten van onze zorgoplossing geheel of voor het grootste deel dekt.
Het kost u meestal niets. De tarieven gaan uit van onze basis zorg door een fulltime
(voltijds) inwonende zorg professional. Parttime zorg met een inwonende zorg
professional is eventueel ook mogelijk. Zoals u zult begrijpen hebben de zorg
professionals die u helpen de benodigde kwalificaties voor het door u gewenste type
zorg. Wanneer u contact met ons opneemt, dan leggen wij u het concept uit en maken
we het op maat voor u!
De WLZ zorg indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of die van het
Zorgkantoor is van toepassing op onze diensten. Dat betekent dat wij het toegekende
budget als volgt invullen:
 Verpleging of speciale zorg, waarvoor een PGB is wat dit onderdeel dekt.
 Persoonlijke verzorging, waarvoor een PGB is wat dit onderdeel dekt.
 Begeleiding, waarvoor een PGB is wat dit onderdeel dekt.
Bij een WLZ zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor heeft u een monetair
persoonsgebonden budget (geld) of een persoonsgebonden budget in natura.
 Bij een monetair persoonsgebonden budget kunt u onze diensten daar direct uit
financieren.
 Bij een persoonsgebonden budget in natura zult u zelf voor de financiering zorg
dienen te dragen.
 Bij beide typen persoonsgebonden budget hoeven wij geen BTW in rekening te
brengen. U dient wel een zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor te overleggen.
De WMO indicatie van uw gemeente of die van het Zorgkantoor is van toepassing op
onze dienst:
 Huishoudelijke hulp. Wij bieden deze component alleen aan middels ons 24 uurs
zorg concept.
Heeft u geen Zorgkantoor / WLZ indicatie van het CIZ, geen medische verklaring of
geen WMO indicatie van uw gemeente dan kunnen we nog steeds de zorg die u wenst
leveren, maar zijn we genoodzaakt BTW in rekening te brengen.

Downloads op onze website www.happyhomecare.nl
Op onze webpagina Downloads vindt u formulieren en publicaties die wellicht voor u
relevant zijn. Wij doen onze uiterste best deze up to date te houden en zetten er, indien
van toepassing, tevens de link bij naar de relevante website. Wij kunnen gratis u bij de
aanvraag, invulling en administratie helpen.
Heeft u een zorg indicatie nodig, dan is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de
aangewezen instantie. De weblink is CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg U kunt kiezen
uit Zorg In Natura – ZIN (bijvoorbeeld door een revalidatiecentrum) of voor een
Persoonsgebonden budget – PGB. Met het persoonsgebonden budget kunt u zelf de
zorg inkopen. De link naar het zelf zorg aanvragen via het CIZ vindt u hier: Zelf zorg uit
wet langdurige zorg aanvragen! Het aanvraagformulier vindt u op onze web pagina
Downloads. CIZ Aanvraagformulier Wlz_sept_2015
Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Wat er precies is veranderd, leest u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Heeft u vragen over de veranderingen? Bel dan het CIZ met 0800-0126.
Daarnaast heeft u te maken met het Zorgkantoor. Zij stellen een
Toekenningsbeschikking Zorg vast, waarin de zorg componenten en het bijbehorende
PGB element wordt weergegeven. De functie van Zorgkantoor wordt uitgevoerd door de
ziektekosten verzekeraars. Dit kan per regio een andere ziektekosten verzekeraar zijn.
Ter onderbouwing van de financiering van de PGB zorg zult u een budget plan moeten
invullen. U kunt het formulier op onze webpagina Downloads downloaden: . Ter
onderbouwing van de zorg zult een het formulier Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst
van het zorgkantoor moeten invullen. Wij kunnen u hierbij helpen zodat het proces geen
vertraging oploopt. Het formulier vindt u op onze web pagina Downloads.
Formulier_zorgbeschrijving_zorgkantoor
Sinds 1 januari 2015 krijgt u uw PGB niet meer op uw eigen rekening gestort, maar gaan
de betalingen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U dient bij de SVB verschillende
documenten aan te leveren om de zorg instelling (of ZZPer) die de zorg verleent betaald
te laten krijgen. Meer hierover kunt u vinden op de website van het SVB met betrekking
tot uw PGB.
Wanneer u de zorg die u inkoopt niet of niet geheel uit een PGB kunt betalen, dan is het
mogelijk deze zorgkosten via uw aangifte inkomstenbelasting wellicht te kunnen
verrekenen. Meer informatie van de belastingdienst over de aftrek van zorgkosten kunt u
vinden op de website van de belastingdienst zorgkosten aftrek.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen
Vragen over uw persoonlijke zorg - 24 uurs zorg
1. PERSOONLIJKE ZORG
Hoe krijg ik de juiste zorg?
Wij komen bij u langs voor een persoonlijke kennismaking en een gedetailleerde intake.
Hierbij leggen wij in detail uw wensen vast en zorgen voor op maat gemaakte zorg. Een
eventuele zorgindicatie wordt hierin meegenomen.
Kan ik de zorg aanpassen?
Ja dat kan natuurlijk. Uw persoonlijke Happy HomeCare contact persoon heeft
regelmatig overleg met u, waarbij uw zorg steeds centraal staat en naar behoefte kan
worden aangepast. Tevens kunt u ten alle tijden met ons daarover in contact treden.
Kan ik ook medische zorg krijgen?
Ja, dat is in principe mogelijk, maar hangt af van het type medische zorg en de
complexiteit daarvan. Dit stemmen we tijdens de persoonlijke intake met u af.
Kan ik zorg krijgen op vakantie?
Ja dat kan. In principe heeft u de beschikking over 24-uurs zorg. Voorwaarde is wel dat
de zorg professional haar/zijn eigen kamer heeft en u de kosten voor vervoer en verblijf
voor hem/haar betaalt.
Hoe kan ik Happy HomeCare bereiken?
Via telefoon, email, skype, uw beveiligde website toegang. Ook buiten kantooruren heeft
uw zorg contact persoon een mobiele telefoon waar u haar op kunt bereiken.
In welke regio's bieden wij zorg aan?
Wij hebben een landelijke dekking, maar ook een zorg vraag in het buitenland kunnen
wij invullen. Onze cliënten managers komen bij u thuis voor een persoonlijke intake.
Hoe blijf ik met jullie in contact?
Uw HHC contact persoon bezoekt u frequent, belt, emailed and skyped met u naar
behoefte, zodat u weet dat we voor u altijd klaar staan. Daarnaast heeft u ten alle tijden
toegang tot uw beveiligde deel van onze website waar u wanneer u daar behoefte aan
heeft u uw ervaring, commentaar en vragen kwijt kunt. U HHC contact persoon kijkt hier
frequent naar om uw welzijn te garanderen.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen (vervolg)
2. INDICATIE
Wat is een zorgindicatie ?
Om voor zorg bij u thuis in aanmerking te komen is het van belang om een indicatie voor
zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te vragen. Het CIZ bepaalt of u zorg
in natura of middels een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt. U kunt natuurlijk ook
zorg krijgen zonder indicatie, maar dan zijn de kosten voor u hoger. Dit leggen wij u
tijdens de intake uit.
Waar vraag ik een zorgindicatie aan?
Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of ingeval van huishoudelijke hulp (valt onder
het WMO) bij de gemeente. Wij kunnen u met beide typen aanvragen assisteren of dit
voor u doen.
Hoe verleng ik mijn indicatie?
Ruim voor uw indicatie afloopt , krijgt u hierover bericht van uw HHC cliënten manager.
Zij zal met u kijken of er verlengd moet worden en hoe dat er, gegeven uw situatie, uit
moet zien.
Hoe vraag ik een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan?
U vraagt een zorgindicatie bij het CIZ aan. Met de CIZ indicatie komt u in aanmerking
voor een PGB waaruit u uw zorg kunt betalen, zoals de 24-uurs zorg bij u thuis van
Happy HomeCare. Het Zorgkantoor is betrokken bij het vaststellen en uitvoeren van het
PGB.
Wat is het verschil tussen PGB en zorg in natura?
Bij een PGB kunt u uw zorg en financiering zelf regelen. Dit kunt u samen met Happy
HomeCare invullen. Bij hulp in natura bent u aangewezen op het lokale zorgkantoor
voor de invulling van de zorg.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen (vervolg)
3. KOSTEN
Moet ik betalen voor de zorg die ik krijg?
Thuiszorg wordt betaald vanuit de AWBZ, ingeval van verpleging, verzorging en
begeleiding of vanuit het WMO indien u huishoudelijke hulp wenst. Een wettelijke
bijdrage kan daarop van toepassing zijn.
Ook al heeft u geen zorgindicatie of PGB dan nog kunt u zorg inkopen bij Happy
HomeCare. Wij leggen u dit graag in een persoonlijk gesprek uit.
Hoe zit het met de kosten van de zorg professional?
De zorg professional woont bij u in en u betaalt de kosten van haar/zijn
levensonderhoud
De reiskosten van de zorg professional om van Slowakije naar u te komen worden door
Happy HomeCare gedragen
De verzekeringen voor de zorg professional komen niet voor uw rekening
U ontvangt een maandelijkse factuur voor de zorg bij u thuis zoals afgesproken tijdens
het persoonlijke intake gesprek
Kan ik de kosten bij de fiscus claimen?
Indien u een CIZ indicatie / PGB heeft dan wordt de zorg in principe al uit de AWBZ
vergoed. Dit geldt ook voor huishoudelijke hulp via de WMO
In 2016 zijn zorgkosten, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, (deels)
aftrekbaar. Onder downloads vindt u de brochure van de Nederlandse belastingdienst
omtrent specifieke zorgkosten en de (niet) aftrekbaarheid daarvan. Wij leggen dit graag
tijdens het persoonlijke intake gesprek bij u thuis aan u uit.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen (vervolg)
4. ZORG PROFESSIONAL
Zijn de zorg professionals gediplomeerd?
Ja, al onze zorg professionals hebben een opleiding in de zorg gevolgd en met succes
afgerond. De juiste kwalificatie en ervaring van de zorg professional die bij u past
bepalen we met u.
Kan ik de zorg professional zelf kiezen?
Bij ons staat u centraal, dus bepaalt u wie bij u aan de slag gaat. Wij doen een
uitgebreide intake bij u thuis. Die is de basis voor onze selectie van potentiële
kandidaten. U ontvangt hun CVs en neemt contact met hen op via email, Skype, de
telefoon, of een combinatie daarvan zodat u de zorg professional krijgt die u wilt.
Waar komen de zorg professionals vandaan?
De zorg professionals komen uit Slowakije, een EU land met uitstekend gekwalificeerde
zorg professionals waar we deze zelf selecteren.
Hoe komt de zorg professional bij mij?
De zorg professional wordt bij u thuis afgeleverd en na een uitgebreide kennismaking
gaat zij/hij voor u aan de slag. Wij halen hen ook weer bij u op als uw zorgvraag stopt of
als er na een periode een nieuwe zorg professional komt.
Wat doet de zorg professional wel en niet?
De zorg voor u staat centraal en zij/hij staat u daarin bij. De zaken vermeld onder
diensten worden zonder problemen voor u gedaan. Andere zaken kunnen tijdens de
persoonlijke intake met u aan de orde komen. Wij verschaffen dan duidelijkheid of die
zaken door haar/hem verzorgd kunnen worden.
Het is een professionele zorg relatie uit het hart en dat staat centraal!
Wat betekent inwonend?
Inwonend betekent dat de zorg professional bij u een eigen kamer heeft zodat zij/hij zich
in privacy kan terugtrekken als haar/zijn hulp niet nodig is. Heeft u geen eigen kamer
beschikbaar dan zoeken met u naar een oplossing, echter de kosten voor extra
accommodatie dien dan door u (middels PGB) te worden gedragen.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen (vervolg)
4…ZORG PROFESSIONAL (vervolg)
Wat is de verhouding werk en vrije tijd?
De zorg professional zal 40 uur per week specifieke zorg verlenen, verspreid over de 24
uur per dag. Zij/hij krijgt ook vrije tijd om bij u de omgeving te verkennen en een sociaal
leven te kunnen behouden. In de praktijk wordt zorg geboden wanneer die voor u nodig
is; deze flexibiliteit hebben onze zorg professionals.
Heeft de zorg professional vakantie?
Het gemiddelde verblijf van een zorg professional is een periode van 3 maanden.
Daarna kunnen zij vakantie nemen, waarna zij weer beschikbaar zijn. Indien een zorg
professional zelf op vakantie wil zal dit altijd in overleg met u plaatsvinden en hebben
wij directe vervanging beschikbaar.
Hoe lang blijft de zorg professional?
Gemiddeld blijft een zorg professional voor een periode van drie maanden bij u. Als u
voor een langere periode zorg nodig heeft, dan rouleren wij met twee door u gekozen
zorg professionals. Hierdoor is de overdracht en het inwerken tot een minimum beperkt.
Welke taal spreekt de zorg professional?
De zorg professional spreekt Engels en/of Duits en kan tevens een cursus basiskennis
Nederlands krijgen. Door de intensieve interactie met u blijkt taal geen barrière voor de
juiste zorgbeleving te zijn.
Hoe worden de zorg professionals begeleid?
Wij doen zelf de selectie van de zorg professionals door Iveta en haar team, middels
een uitgebreide intake of doordat ze al in ons bestand zitten. Daarna vindt plaatsing bij u
plaats en hebben wij intensief contact met hen bij u, of via telefoon, Skype, email of de
ook voor hen ter beschikking staande persoonlijke beveiligde inlog op onze website.
Daarnaast hebben we een intern opleidingstraject zodat zij altijd voor uw zorg het beste
tot hun beschikking hebben.
Door onze persoonlijke benadering kunt u wanneer u wilt uw beleving en vragen kwijt.
Hiermee gaan wij dan met u en uw zorg professional aan de slag. U en onze zorg
professionals zijn belangrijk voor het slagen van uw zorg.

Frequently Asked Questions – Veel gestelde vragen (vervolg)
4…ZORG PROFESSIONAL (vervolg)
Krijgen de zorg professionals training?
Ja, Happy HomeCare heeft een opleidingsprogramma gericht op de professionele
ontwikkeling van de zorg professionals zodat zij u altijd op de beste manier zorg kunnen
verlenen.
Tevens krijgen zij trainingen aangeboden waar additionele behoefte aan is.
5. VERZEKERINGEN
Is Happy HomeCare verzekerd?
Ja, Happy HomeCare is verzekerd voor eventuele calamiteiten en voor de risico’s
waarvan u mag verwachten dat wij daarvoor verzekerd zijn.
Is de zorg professional verzekerd?
Ja, in hun thuisland hebben zij de benodigde verzekeringen afgesloten. Wij hebben
hiervoor ook een checklist die we gebruiken tijdens de intake en leggen dat middels
kopiepolissen vast.
Heb ik de juiste verzekeringen?
Ervan uitgaande dat u de normale verzekeringen thuis heeft is dat meestal al een goede
basis. Tijdens de persoonlijke intake bij u thuis zullen we dit nader met u afstemmen.
6. OVERIGE VRAGEN
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stel hem dan hier en u krijgt antwoord per
email. Mail ons via info@happyhomecare.nl.

Referenties
Hieronder vindt u een selectie uit onze referenties ten aanzien van onze warme en
belevingsgerichte zorg. U zult begrijpen dat de privacy van onze cliënten voorop staat,
maar dat we u wel een indicatie willen geven van de feedback.
1. ZORG OP WEG NAAR HERSTEL
Mijn vrouw had door een ongeluk de controle over haar ledematen verloren doordat er
niet voldoende spiermassa overbleef om de motoriek goed aan te sturen. De
Nederlandse reguliere thuiszorg leek een oplossing, maar bracht alleen maar meer
stress met zich mee vanwege de vele gezichten en beperkte zorgmomenten. Hierdoor
was er geen sprake van herstel. De 24 uurs zorg aan huis door een zorg professional
bracht de ommezwaai en zij maakt nu grote stappen op weg naar een volledig herstel.
Onze zus heeft meerdere hersenbloedingen gehad en had een aantal jaren parttime
zorg. In het begin was deze goed, maar door haar beperkingen durfde ze niet om hulp te
vragen. Dit leverde stress en incontinentie op. De zorg professional die we hebben
gekozen heeft ervoor gezorgd dat onze zus van de hel in de hemel kwam. Iedereen die
haar kent ziet dat zij stress vrij is en weer progressie maakt in haar motoriek en in haar
algemene gezondheid. Door de pro-activiteit van de zorg professional “leeft” onze zus
weer.
2. ZORG BIJ ZIEKTE
Mijn moeder kreeg de diagnose terminale kanker. Zij wilde de tijd die resteerde thuis met
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen doorbrengen. Zonder de 24-uurs
thuiszorg was dit niet mogelijk geweest. De zorg professional werd een onderdeel van
de familie waardoor mijn moeder ondanks haar naderende einde een prachtige tijd heeft
gehad.
Mijn moeder was licht dementerend en had COPD, alsmede een zwak gestel. Zij en ik
wilde dat ze thuis kon blijven wonen, ondanks haar teruggang in gezondheid. Met een
persoonsgebonden budget hebben wij 24 uurs zorg kunnen inhuren. De inwonende zorg
professional heeft ervoor gezorgd dat ik de laatste tijd van haar leven in goede harmonie
met haar heb kunnen doorbrengen.

Referenties (vervolg)
2 ZORG BIJ ZIEKTE (vervolg)
Onze licht dementerende buurvrouw heeft geen familie en is recentelijk in een
bejaardentehuis opgenomen na een ongeluk. Ze wil naar huis, maar heeft geen familie
die een deel van de zorg kan doen. Dit werd flexibel opgelost door naast de fulltime
inwonende zorg professional voor twee dagen een parttime zorg professional te
gebruiken. Hiermee krijgt onze buurvrouw permanente zorg en kunnen wij als buren op
een goede manier erbij betrokken blijven. Haar arts schreef het volgende: Enige tijd
geleden hebben we in het verpleeghuis een oude dame opgenomen, die in zestiger
jaren uit Tsjechië geëmigreerd was. Dankzij goede zorg en behandeling knapte ze
langzaam op, maar ik heb gemerkt, dat ze in het verpleeghuis niet gelukkig was. Ze wou
graag naar huis. Voor een vrouw van haar leeftijd, die 24 uurs zorg nodig heeft, was het
vroeger ondenkbaar. Toen ben ik bij het googelen toevallig Happy HomeCare
tegengekomen. Na het lezen van de verhalen over tevreden patiënten, die dankzij een
toegewijde zorg- au- pair in eigen huis konden blijven wonen, ben ik overstag gegaan.
Van het een kwam de ander en na het overleg met haar mentor werd alles geregeld. Zij
kreeg een Slowaakse au pair en kon naar huis. Na één maand ging ik bij haar op
bezoek. Ik zag een gelukkige oude vrouw, die ondanks haar gebreken heel tevreden
was over de aanwezigheid van haar Slowaakse hulp. Zij genoot van goede maaltijden,
gezellig gesprekjes, het gezang en wandelingen buiten. Zo is haar lijden dragelijk
geworden. De Slowaakse verzorgende had ook veel vragen, issues en was heel blij, dat
ze die aan een dokter kon stellen. Wij werken inmiddels samen met deze geriatrische
arts.

Partners
Happy HomeCare werkt samen met een Partner die Ouderengeneeskunde Specialist is.
Zij is BIG geregistreerd – Haar betrokkenheid bestaat uit:
 Onderzoek,
 Behandeling,
 Consult,
 Zorgplan
In een aantal gevallen is buiten de reguliere zorg een Ouderengeneeskunde specialist
inschakelen bij uw zorg een optie.
Onze partner is arts en gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Zij heeft veel ervaring
met het werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en met de behandeling en
begeleiding van ouderen.
U kunt haar over een bepaalde klacht, aandoening of uw medicatie consulteren. Soms is
een uitgebreid medisch- geriatrisch onderzoek nodig, dat bij u thuis kan plaatsvinden.
Omdat de behandeling en zorg samen hand in hand gaan, zal ze u ook een advies over
een optimale (thuis)zorg geven. Dit zal ze met uw zorgadviseur doen. Het medischgeriatrisch onderzoek kan, als nodig, ook voor uw indicatie aanvraag bij CIZ of voor
PGB toewijzing dienen.
U kunt met haar per mail via Happy HomeCare contact opnemen. De huisarts kan een
verwijzing schrijven. Als het onderzoek daar aanleiding voor geeft, zal ze u (tijdelijk) in
overleg met uw huisarts gaan behandelen; totdat u weer hersteld bent of totdat de
klachten verminderd zijn. Soms is het nodig, dat ook andere disciplines, zoals
wijkverpleging, fysiotherapeut of diëtiste bij de behandeling helpen.
Als herstel niet meer mogelijk is, dan is het doel van de behandeling het behouden van
de kwaliteit van het leven en het voorkomen van lijden. Ook de behandeling tijdens de
laatste levensfase behoort tot de mogelijkheden.

