
24 uur betaalbare zorg  
en aandacht in huis

Meer informatie
Bel gratis 0800 - 644 44 44  

of mail naar info@24uurszorgloket.nl

24uurszorgloket.nl

“Dankzij  
het 24 Uurs 
Zorgloket 

woon ik gewoon 
lekker thuis.” 

24uurszorgloket.nl



Uw welzijn is onze zorg

Vakkundige zorgmedewerksters zijn gespecialiseerd in zorg in huis  
en mantelzorgwerkzaamheden om u het leven thuis zo aangenaam 
mogelijk te maken. Overdag en ’s nachts.

Het voornaamste doel van het 24 Uurs Zorgloket is om door 
permanente particuliere zorg in huis de kwaliteit van het leven te 
vergroten. Daardoor wordt de familie en naaste omgeving ontzorgd 
en wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht, veiligheid en 
ondersteuning die nodig is.

24 Uurs zorg thuis 
Het 24 Uurs Zorgloket helpt mensen om zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Dit doen wij door het bemiddelen in zeer betaalbare 
 particuliere zorg in huis en mantelzorg (de zorg kan vergoed worden 
uit het PGB). Afgestemd op (bijna) elke behoefte en wens.  

De zorgmedewerkers zijn gekwalificeerd en ervaren, ze komen uit  
ons omringende EU-landen. Ze hebben de vereiste vaardigheden  
om  pro fessionele zorg te bieden en zich goed in de cliënt  
te verplaatsen. 24 uurs zorg in huis is voor vele zorgvragenden  
een uitkomst.

24 uurs 
zorg thuis

nacht
zorg

momenten
zorg

Werkzaamheden
•   Hulp en ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
 (ADL)
• Hulp en ondersteuning bij persoonlijke verzorging en hygiëne
• Hulp en begeleiding bij eten en voeding
• Hulp bij bewegingen en houding, zoals transfers
• Hulp bij huidverzorging van de niet-open huid
• Het compenseren en aanvullen van het tekort aan zelfredzaamheid
• Stimuleren van zelfzorghandelingen indien mogelijk;
• Hulp bij het uitvoeren van diverse lichte huishoudelijke activiteiten
• Begeleiding bij medische afspraken en bezoeken

Momentenzorg
Voor Momentenzorg werken wij samen met ZorgPien.
Door deze samenwerking kunnen zorgvragers volledig
en op elk moment ondersteund worden. Neem voor 
meer informatie contact met ons op.

“ Aan het 24 Uurs Zorgloket  
kun je in volle vertrouwen  
de zorgbemiddeling voor je  
naaste en geliefde overdragen.”


