geleverd door verschillende zorgaanbieders.
Bovendien heeft u de keuze uit zorg in
natura, of een combinatie van zorg in
natura en een persoonsgebonden budget. Bij
een persoonsgebonden budget krijgt u de
beschikking over een budget, waarmee u zelf
zorg inkoopt.

Indicatie
Voor wijkverpleging heeft u een indicatie
nodig. Deze wordt gesteld door een van onze
gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook kunt
u wijkverpleging krijgen op basis van een
indicatie voor zorg met verblijf van het CIZ.
Voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en huishoudelijke verzorging heeft
u een indicatie nodig van de gemeente, of een
indicatie voor wonen met zorg van het CIZ.
Ook leveren wij huishoudelijke verzorging op
basis van een persoonsgebonden budget.
Heeft u geen, of een ontoereikende indicatie?
Dan kunnen wij u particuliere huishouding
aanbieden.
Onze uurtarieven voor huishoudelijke
verzorging pgb en particulier bedragen:
categorie 1
25,20*
categorie 2
28,20*
categorie 3
30,00*
Vraag ook naar onze voordeelarrangementen!

Uiteraard helpen wij u graag bij het
aanvragen van een indicatie, of bij het
doorverwijzen naar de juiste indicatiesteller.

Waar kan ik meer informatie
vinden?
● www.hozo.nl
● folder “Veilig, comfortabel, maar
zelfstandig thuis”
● folder “Wat is de Verpleegkundige
Praktijk?”
● folder “Welke vormen van zorg
biedt HOZO?”
● folder “Hoe krijg ik een (nieuwe)
indicatie?”
● folder “Aan welke eisen moeten de
medewerkers van HOZO voldoen?”

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij onze Verpleegkundige
Praktijk of onze cliëntconsulent:
HOZO Verpleegkundige Praktijk
Abellalaan 1 (route 1, kamer 13)
2182 TX Hillegom
(inloopspreekuur: elke maandag van
11:00 – 12:00 uur)
Cliëntconsulent
Annemieke Schagen
☎ 0252 - 576 500
✉  a.schagen@hozo.nl

Voor een volledig pakket thuis of een modulair
pakket thuis is een indicatie nodig van het CIZ.
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Wat kan
HOZO Zorg
Thuis voor
mij betekenen?
Thuis voelt u zich het prettigst, in uw eigen
omgeving. Wij begrijpen dat en daarom
bieden wij verschillende vormen van zorg aan
huis.

Wat kan HOZO
Zorg Thuis voor
mij betekenen?

Wijkverpleging
Wijkverpleging omvat persoonlijke
verzorging en verpleging. Hierbij kunt
u onder andere denken aan hulp bij het
aan– en uitkleden, douchen, het aan– en
uittrekken van steunkousen, wondverzorging
en het toedienen van medicatie.
Onze gediplomeerde verzorgenden en
verpleegkundigen kunnen u ook advies
geven over hoe om te gaan met een ziekte
of handicap, of over het gebruik van
hulpmiddelen. Wij bieden u niet alleen een
helpende hand, maar ook een luisterend oor.

Begeleiding
Heeft u hulp nodig in het dagelijks leven
om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Wij kunnen u helpen met persoonlijke
ondersteuning door een individueel
begeleider. Ook is begeleiding in groepsverband mogelijk in het dagcentrum in
Bloemswaard.

Huishouding
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het
huishouden? Wij kunnen u bij diverse
huishoudelijke taken ondersteunen,
bijvoorbeeld bij het stofzuigen, het
lappen van de ramen of het doen van
de afwas.
Bij ons bent u altijd verzekerd van een
betrouwbare, geschoolde en
Nederlandssprekende medewerker met
ruime ervaring in huishoudelijke zorg
en begeleiding.

Volledig pakket thuis (vpt)

Modulair pakket thuis (mpt)

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf
in een woonzorgcentrum, maar wilt u
liever thuis blijven wonen? Dat kan met een
volledig pakket thuis. Alle geïndiceerde zorg
en diensten, waaronder eten, drinken en
het schoonmaken van uw woning, ontvangt
u thuis. Wel bent u zelf verantwoordelijk
voor de kosten van en aan uw woning, maar
u betaalt een lage eigen bijdrage aan het
CAK. Het gehele vpt wordt geleverd door
één zorgaanbieder en is altijd in natura. Dat
houdt in dat het zorgkantoor de kosten van
uw zorg direct aan de zorgaanbieder voldoet.

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf,
wilt u thuis blijven wonen en heeft u
niet alle geïndiceerde zorg en diensten
nodig? Dan biedt het modulair pakket thuis
uitkomst voor u. U kunt zelf kiezen welke
onderdelen (modules) van de geïndiceerde
zorg u wilt ontvangen, bijvoorbeeld
persoonlijke verzorging, verpleging en
huishouding, of verpleging, huishouding en
dagbesteding. Afhankelijk van uw indicatie
en uw behoeften, kunt u uw zorgpakket
samenstellen. Wel bent u verantwoordelijk
voor de kosten van en aan uw woning en
uw eten en drinken. Het mpt kan worden

