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Thuis is de plek waar u het liefst bent. Thuis is 
de plek waar u het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig woont, eventueel met de hulp  van 
mantelzorg, familie en/of vrienden. Ook 
VidaCare kan u hierin ondersteunen door 
bijvoorbeeld hulp te bieden bij uw persoonlijke 
verzorging zoals douchen, het aan- en 
uittrekken van steunkousen of de hulp bij uw 
medicatie.   

VidaCare is een professionele 
thuiszorgorganisatie welke zorg en 
ondersteuning biedt voor korte of langere tijd. 
VidaCare hecht waarde aan haar 
kleinschaligheid, waardoor de cliënt centraal 
staat. Bij VidaCare staan uw wensen voorop en 
daar stemmen wij de door ons aangeboden 
zorg op af. Bij VidaCare krijgt u hulp van vaste 
zorgverleners, waardoor het ontstaan van een 
vertrouwensband tussen u en de zorgverlener
mogelijk is. Onze zorgmedewerkers worden 
door ons zorgvuldig geselecteerd op basis van 
hun passie voor de zorg en hun expertise. 
    

Passende zorg bij u thuis 

VidaCare "passie voor zorg"

"Hart voor de zorg , 
            zorg vanuit het hart" 

VidaCare biedt persoonlijke verzorging en 
verpleging afgestemd op uw wensen. Hierbij 
kunt u onder andere denken aan hulp bij het 
aan- en uitkleden, hulp bij uw medicijngebruik, 
wondverzorging, stomazorg en toedienen van 
injecties. VidaCare biedt daarnaast ook 
verzorging en verpleging na een 
ziekenhuisopname of operatie. Om de 
aangeboden zorg goed in te zetten houden wij 
gedurende uw zorgperiode nauw contact met 
uw (huis)arts en/of andere zorgverleners.

Wanneer u, uw levenspartner of dierbare zorg 
nodig heeft in de laatste levensfase, staan wij 
voor u klaar. Onze gespecialiseerde
zorgmedewerkers beschikken over de nodige 
kennis om u en uw naasten te ondersteunen 
gedurende deze ingrijpende tijden. De zorg 
wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen, 
culturele achtergrond en 
levensbeschouwing/religie. Gedurende dit 
proces staan wij 24 uur per dag voor u klaar. 

Verzorging en verpleging

Thuiszorg bij dementie

Terminale zorg

Het kan voorkomen dat u de grip op het leven 
even kwijt bent. Hierbij is de juiste 
ondersteuning nodig anders ontstaan er 
problemen. De begeleiders van VidaCare 
kunnen de ondersteuning bieden om uw 
zelfredzaamheid weer  terug te krijgen. Bij de 
ondersteuning kunt u denken aan:  

Begeleiding aan huis

Het leren omgaan met een beperking of 
handicap. 
Ondersteuning bij emotionele problemen.  
Het opbouwen van sociale contacten. 
Het oppakken van dag- en 
vrijetijdsbesteding.
Het op orde brengen en houden van uw 
(financiële) administratie. 
Ondersteuning bij problemen op het gebied 
van opvoeding. 

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt 
vergoed vanuit het basispakket van uw 
zorgverzekering. Voor begeleiding en 
dagbesteding is een indicatie nodig vanuit de 
gemeente waar u woont (WMO). De zorg vanuit 
het zorgkantoor (afhankelijk van de zorgvraag) 
wordt vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige 
Zorg).

Vergoeding

-Thuiszorg VidaCare

Onze zorgmedewerkers bieden ondersteuning 
bij thuis wonen in geval van dementie. Samen 
met u, uw mantelzorger en eventuele 
familieleden bespreken wij welke zorg en 
begeleiding VidaCare kan bieden om het voor u 
mogelijk te maken om op een veilige manier 
thuis te blijven wonen.  
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