
Thuiszorg



De thuiszorg en wijkverpleging van Kennemerhart 
Heeft u tijdelijke of langdurige zorg nodig? Bijvoorbeeld door 
ouderdomsproblemen? Komt u uit het ziekenhuis en heeft u 
extra hulp nodig bij het wassen en aankleden? Bent u aan het 
revalideren? Of heeft u een wond die regelmatig verzorgd moet 
worden? Dan is het fi jn dat u kunt vertrouwen op professionele 
thuiszorgmedewerkers die bij u 
aan huis komen. Samen met u, uw 
familie en uw huisarts maken we 
afspraken om ervoor te zorgen 
dat u zo lang mogelijk fi jn en veilig 
in uw vertrouwde omgeving kunt 
blijven wonen. Het behoud van uw 
zelfredzaamheid staat hierbij centraal.

De thuiszorgteams van Kennemerhart bieden u professionele 
thuiszorg met veel aandacht voor uw persoonlijke wensen. 
Zij werken vanuit locaties verspreid over Haarlem, Zandvoort en 
Bloemendaal. U kunt rekenen op een vast team van medewerkers 
en vaste gezichten. En u kunt erop vertrouwen dat zij u snel leren 
kennen zodat u de thuiszorg ontvangt zoals u dat graag wilt.

Zorg, behandeling of hulp bij u thuis 
Bij thuiszorg kunt u denken aan hulp bij het opstaan, douchen, 
steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Ook 
kunt u denken aan het begeleiden van uw medicijninname 
en wondzorg. De thuiszorgteams van Kennemerhart bestaan 

uit wijkverpleegkundigen, 
verpleegkundigen, verzorgenden 
en helpenden. Afhankelijk van wat u 
nodig heeft aan zorg, dat kan ook zorg 
zijn rondom (beginnende) dementie, 
komen zij bij u langs.

‘In Zuid-Kennemerland 
is het inschakelen van 
thuiszorg geregeld via 
Wijkgerichte Zorg; een 
samenwerking tussen 

alle huisartsen en 
thuiszorginstellingen.’

‘Ik wil graag in mijn eigen 
buurtje blijven wonen. 
Via de thuiszorg van 

Kennemerhart kan dat’



Heeft u een behandeling nodig van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of een 
specialist ouderengeneeskunde? Ook zij komen graag bij u 
thuis voor een behandeling aan huis.

Heeft u hulp nodig in het huishouden? Onze medewerkers 
huishoudelijke ondersteuning helpen u graag om uw huishouden 
op orde te houden. Op onze website vindt u meer informatie 
over het aanvragen van hulp in de huishouding.

Personenalarmering
Als u al thuiszorg ontvangt van Kennemerhart, kunt u in geval 
van nood een beroep doen op ons. U kunt dag en nacht gebruik 
maken van personenalarmering, gevolgd door professionele
alarmopvolging van Kennemerhart. Met een druk op de 

knop wordt er professionele hulp 
ingeschakeld door de alarmcentrale. 
Een veilig gevoel voor u en uw 
naasten. Meer informatie over 
alarmopvolging en de kosten 
hiervan vindt u op de website van 
Kennemerhart of tijdens kantooruren 
via 023 5 214 214.

Het aanvragen van thuiszorg en wijkverpleging
Wilt u graag thuis blijven wonen maar lukt het niet goed zonder 
extra hulp? Dan kan de wijkverpleegkundige bij u thuiskomen om 
met u en uw naasten te bespreken welke hulp u wenst en nodig 
heeft. Vervolgens zal de wijkverpleegkundige een zorgindicatie 
opstellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de cliëntservice 
van Kennemerhart via telefoonnummer 023 5 214 214.

‘Nadat ik gevallen was 
heeft de thuiszorg me 

letterlijk en fi guurlijk weer 
op de been gekregen.’
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Kosten en vergoedingen
De kosten voor thuiszorg worden vergoed vanuit verschillende bronnen. 
Dit is afhankelijk van de soort zorg die u nodig heeft. Er is verschil in 
thuiszorg en wijkverpleging en langdurige zorg aan huis.
Thuiszorg en wijkverpleging worden vergoed vanuit de basisverzekering 
van uw zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor behandeling aan huis via 
ons behandelcentrum. U betaalt geen eigen bijdrage.

Heeft u zwaardere of langdurige zorg nodig? Dan wordt deze vergoed 
via de Wet langdurige zorg en betaalt u, afhankelijk van uw fi nanciële 
situatie, een eigen bijdrage. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag. De 
wijkverpleegkundige helpt u graag bij het organiseren en aanvragen 
van uw zorg.

Kennemerhart biedt zorg aan mensen die ouder 
worden en ouder zĳ n. Cliënten én hun naasten kunnen 
rekenen op professionele, betrokken ondersteuning in 
de thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één 
van de woonzorgcentra of via ons behandelcentrum. 
Onze kernwaarden: persoonlĳ k en op maat, met 
aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. 
Zorg die draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!
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