
Zorgprofessionals waarbij u 
zich thuis voelt



Zeeuwse Zorgmensen

Inmiddels hebben wij al meer dan
10 jaar ervaring met het
organiseren en plannen van
particuliere zorg aan huis. We zijn
een kleinschalige organisatie die
laagdrempelig bereikbaar is en
waarbij zaken snel en goed voor u
geregeld worden. We werken
uitsluitend samen met
gekwalificeerde (KIWA Keurmerk)
en gediplomeerde zorgverleners
met een hart voor de zorg. 

Op deze manier waarborgen wij
de kwaliteit van de zorg die
geleverd wordt.

We vinden het ontzettend
belangrijk om goed te luisteren
naar uw wensen. Alleen op die
manier kunnen wij op zoek naar
passende zorgverleners waar u
zich goed bij voelt. 

Betrouwbare zorgverleners

Persoonlijk contact 

Snel antwoord op uw
vragen

Persoonlijke zorg

Zorg afgestemd op uw
wensen

Hulp bij uw pgb-zaken

Zorg met aandacht 

Zorg bij u thuis
Bent u op zoek naar zorg of begeleiding aan huis? Voor uzelf, een
familielid of iemand anders in uw omgeving? Als u zorg nodig
heeft, dan is het erg belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. Voor
zowel verzorging, verpleging en/of begeleiding hebben wij
geschikte zorgverleners om u van dienst te zijn. Ook ontzorgen wij
u door het organiseren en plannen van de zorg bij u thuis.



Mogelijkheden
Het gebruik maken van particuliere thuiszorg via Zeeuwse Zorgmensen
is mogelijk als er een indicatie aanwezig is. Deze indicatie heeft u dan
ontvangen vanuit de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet of Jeugdwet. De
financiering verloopt via het persoonsgebonden budget en/of via eigen
middelen. Ook een aanvulling op zorg die u krijgt in bijvoorbeeld een
verpleeghuis is mogelijk. Heeft u geen indicatie maar wenst u wel zorg
of begeleiding? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van
andere mogelijkheden. 

Advies 

Wij helpen u graag door het bespreken van de mogelijkheden. U kunt
altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en informatie. 

Indien gewenst en mogelijk komen wij bij u langs voor een
kennismakingsgesprek. Zo kunnen wij goed luisteren naar uw
behoeften en op zoek gaan naar de best passende zorg. 

Naast het regelen van de zorg en bijbehorende planning,
ondersteunen wij u ook bij het regelen van zaken rondom uw
persoonsgebonden budget. 

Zorg & Diensten

Wij werken samen met een diverse groep zelfstandigen met verschillende
deskundigheden. Zo kunnen wij u voorzien van verzorging of verpleging,
maar ook begeleiding behoort tot de mogelijkheden. U kunt hierbij denken
aan begeleiding bij dagelijkse activiteiten of dagschema, zorg bij lichamelijke
of geestelijke beperking, zorg bij dementie, zorg tijdens de laatste levensfase
of zorg die nodig is vanwege ouderdom.  

Diensten bieden wij aan vanaf 3 uur aaneengesloten. Bijvoorbeeld enkele
uren overdag, 12-uurs zorg, 24-uurs zorg of nachtzorg. 



0118 820 213

particulier@zeeuwsezorgmensen.nl

www.zeeuwsezorgmensen.nl

Fazantenhof 42, 4432 XT Middelburg

Heeft u vragen of ontvangt u graag meer informatie over
particuliere thuiszorg? 

Neem dan gerust contact met ons op via de
contactgegevens hieronder. 

 
Wij staan altijd klaar om u van vrijblijvend advies en

informatie te voorzien.


