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Heeft u of één van uw naasten 
behoefte aan zorg thuis? Bent u op 
zoek naar een kleine organisatie, 
met oog voor cliënten, waar de 
zorgverleners op een betrokken en 
professionele manier zorg bieden?

Het Zorgpunt is een kleinschalige thuiszorg-
organisatie die hoogwaardige zorg verleent 
aan haar cliënten. Het Zorgpunt is ontstaan 
als een thuiszorgorganisatie voor en door 
mensen met een Islamitische achtergrond. 
Echter bleek al snel dat door de betrokkenheid 
van onze medewerkers, goede zorg en 
goede ervaringen van onze cliënten het 
Zorgpunt steeds meer gevonden werd en nu 
is uitgegroeid tot een thuiszorgorganisatie 
voor iedereen, ongeacht iemands geloofs-
overtuiging, afkomst, geaardheid etc..

Het Zorgpunt kenmerkt zich nu door 
de kleinschaligheid van de organisatie 
waardoor we fl exibel in kunnen springen 

op alle voorkomende zorgvragen. Onze 
teams bestaan uit deskundige, geschoolde 
medewerkers die liefde in hun vak laten zien 
en op een betrokken manier zorg bieden 
aan onze cliënten. Zoals onze cliënten 
vertegenwoordigen onze medewerkers 
ook iedereen uit onze samenleving, 
onze teams bestaan uit mensen met 
uiteenlopende kwaliteiten, achtergronden 
en deskundigheidsniveaus. Zo kunnen we 
de best passende medewerker inzetten voor 
iedere zorgvraag.

Onze diensten 
Om u te helpen om op een verantwoorde en 
veilige manier zo lang mogelijk in u eigen, 
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vertrouwde omgeving te laten zijn biedt het 
Zorgpunt verschillende diensten aan om u 
zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 

Deze diensten kunnen verschillende 
uitgangspunten hebben:

• Kortdurende hulp bij persoonlijke 

verzorging en/of verpleging bij herstel 

na een ziekenhuisopname

• Langdurige zorg bij een chronische 

beperking met als doel om u 

zelfredzaamheid te vergroten en te 

behouden

• Zorg in de laatste levensfase, het 

Zorgpunt doet haar best om cliënten ook 

in hun laatste levensfase hun tijd in hun 

eigen vertrouwde omgeving, omringd 

door naasten te late doorbrengen

• Specialistische verpleegkundige 

handelingen, als een behandeling 

vanuit het ziekenhuis thuis voortgezet 

dient te worden zullen onze deskundige 

verpleegkundigen deze zorg verlenen

De client is altijd het vertrekpunt bij het 
leveren van zorg thuis, dat wil zeggen dat 
we ten alle tijden rekening houden met u 
wensen, behoeften en gewoonten.

Bekostiging
Als u of uw huisarts/specialist ons inschakelt 
om zorg te verlenen zal een van onze 
wijkverpleegkundigen u bezoeken om 
u zorgvraag zo goed mogelijk in kaart te 
brengen, zij zal een zorgplan opstellen 
waarin de zorg die u nodig heeft precies 
staat beschreven met daarbij ook de 
hoeveelheid zorg in minuten. Dit wordt ook 
een indicatie genoemd en op basis hiervan 
zal uw zorgverzekeraar de zorg vergoeden. 
Het zorgplan zal ieder half jaar met u 
geëvalueerd worden, natuurlijk zullen onze 
medewerkers regelmatig nagaan of de zorg 
nog passend en naar wens is en de zorg waar 
nodig aanpassen.

Werkgebied
Het Zorgpunt is werkzaam in de regio’s 
Waalwijk, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven 

& Veldhoven. Nieuwsgierig geworden 
naar wat Het Zorgpunt u te bieden heeft 
of bent u op zoek naar een betrouwbare 
thuiszorgorganisatie? Neem gerust vrij-
blijvend contact op, wij zijn van maandag 
t/m vrijdag telefonisch bereikbaar voor al 
uw vragen. Per e-mail zijn wij te bereiken via 
info@hetzorgpunt.nl.
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