
ZUSTERS 
AAN HUIS
Een zorgzame helpende han

Wilt u ons team komen versterken?

Zelfstandigen kunnen zich aansluiten bij Zusters aan Huis.  
Belangrijk is wel dat u een verklaring van goed gedrag 
(VOG) overlegt. Uiteraard wordt pas na een uitgebreid 
sollicitatie proces besloten of u daad-werkelijk ook bij ons 
team past.

Voor vragen & informatie:

ZUSTERS AAN HUIS
06–41325321

zorg@zustersaanhuis.nl
Kvk: 68234201

Onze Diensten

• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Individuele begeleiding
• Palliatieve & Terminale Zorg

www.zustersaanhuis.nl



Professionele Verzorging & Ontzorging

Zusters aan Huis biedt u professionele verzorging en 
ontzorging op maat. Dit betekent dat wij niet alleen de 
zorg en ondersteuning bieden die u nodig heeft, maar 
ook dat wij deze zorg afstemmen op persoonlijke wensen 
en behoeften van uzelf en uw omgeving.

Zusters aan Huis staat voor een persoonlijke benadering. 
Met ons multiculturele team van zorgverleners zetten 
we ons ongeacht de omstandigheden in om elke situatie 
zo comfortabel mogelijk te maken voor onze cliënt. 
Uitdagingen die niet direct met zorg te maken hebben 
maar wel zorgen voor ontlasting bij de zorgsituatie zullen 
we zeker samen met u proberen op te lossen. We zijn er 
tenslotte voor u of uw dierbaren!

Uw persoonlijke Zuster aan Huis is een vertrouwd gezicht 
die naast u staat en u ondersteunt met persoonlijke 
verzorging. Maar ook praktische zaken, zoals het tijdig 
innemen van medicatie en begeleiding, tijdens bezoek 
aan uw arts zijn voorbeelden die onderdeel kunnen 
uitmaken van het zorgplan.

Betrouwbaar & Toegewijd

Zusters aan Huis levert zorg in Almere en de nabije 
omgeving.

Uw persoonlijke zuster aan huis levert zorg en onder-
steuning met liefde en toewijding. Mocht er onverhoopt 
een situatie ontstaan waardoor uw vaste verzorgende 
niet aanwezig kan zijn wordt er direct voor vervanging 
gezorgd.

Door deze zorg blijft er voor u en uw naasten meer tijd 
over om samen waardevolle herinneringen te maken en 
te genieten van het leven.

Het Zorgproces

Ondanks dat de zorgvraag in elke situatie anders is, is onze 
aanpak eenduidig. Maar hoe werkt zo een zorgproces?

1. Digitale overdracht 
 Er wordt een nieuwe cliënt bij ons aangemeld

2. Afspraak
 Op de dag van ontslag neemt Zusters aan Huis 

telefonisch contact met u op. 

3. Intake gesprek
 Irene Neslo, eigenaar Zusters aan Huis is uw 

aanspreekpunt en gaat samen met u het gesprek aan 
om u van de juiste zorg te kunnen voorzien en om 
ervoor te zorgen dat alle administratieve zaken ook 
op orde zijn.

4. Verklaringen invullen
 Er zijn diverse verklaringen nodig bij leveren van zorg.  

Op deze manier zijn wij juist en correct geïnformeerd.

5. Zorg overeenkomst
 In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met 

uw zorgaanbieder over de invulling van de zorg. Dit 
is ook nodig voor de verzekering en/of gemeente. 
Afhankelijk van de situatie.

6. Zorgplan & Indicatie
 Uiteindelijk wordt er naar aanleiding van het gesprek 

en de zorgvraag een plan opgesteld en wordt de 
indicatie hierin duidelijk vermeld. Zo weten alle 
partijen wat er moet gebeuren en waar ze aan toe zijn.

Als u van Zusters aan Huis begeleiding wilt krijgen, 
kan het op verschillende manieren. Door het zelf te 
bekostigen of met een indicatie. We gaan graag met u in 
gesprek om een plan op maat te maken.


