
zorgeloos thuis  

Informatiefolder  

voor cliënten, naasten en doorverwijzers



oVeR DEzE BRoCHUrE  
Voor u ligt onze informatiebrochure over Zorgeloos Thuis. 

Wat is Zorgeloos Thuis precies? Hoe kunt u zichzelf of iemand  
anders voor deze zorg aanmelden? En wanneer komt u voor  
dit type zorg in aanmerking? 

Dat en meer leest u in deze informatiebrochure.  

zorgeloos thuis 
Ouderenzorg met aandacht als beste medicijn 

Ook al wordt u ouder en hebt u meer zorg nodig, u blijft wie u 

bent. Met uw eigen voorkeuren, gewoontes en eigenaardigheden. 

Maar hoe houdt u met intensievere zorg toch controle over  

uw eigen leven? 

Met Zorgeloos Thuis doen we alles om u zo lang mogelijk, op een 

prettige manier in uw eigen huis te laten wonen. Met zorg die 

zich zoveel mogelijk aan uw leven aanpast, en niet andersom. 

We werken met vaste teams van flexibele hulpverleners die zorg 

en begeleiding op maat bieden. Die de tijd voor u kunnen nemen. 

En die zich altijd realiseren dat mensen uniek zijn en dus niet  

allemaal dezelfde wensen hebben. 

Zo zorgen we er voor dat u ondanks meer zorg toch uw eigen  

leven kunt blijven leiden. Prettig, veilig en verantwoord thuis.



WAt IS zorgeloos thuis?

Met Zorgeloos Thuis - het Volledig Pakket Thuis van Cordaan - krijgt u 
een op maat samengesteld pakket van zorg en welzijn, bestaande uit:
• Dagelijkse verzorging of verpleging, hulp en ondersteuning;

•  Huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld doen van de was, bed verschonen, 

schoonhouden leefomgeving);

•  Begeleiding van en naar activiteiten (dagbesteding), of begeleiding bij  

individuele activiteiten denk aan samen boodschappen doen, wandelen, 

maaltijd bereiden;

•  Vergoeding op abonnement van de personenalarmering (hulp inroepen 

met één druk op de knop).

• Vergoeding voor avondmaaltijden á € 6,- per dag;

Let op: Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg en medicijnen vallen onder uw
zorgverzekering en dus niet onder het Volledig Pakket Thuis. Omdat u zelfstandig 
woont, blijft u verantwoordelijk voor de kosten die met uw woning te maken hebben 
zoals huur of hypotheek, gas, elektriciteit, water en televisie/internet.

Uw Wlz-indicatie bepaalt het aantal uren dat wij per week aan zorg en ondersteuning 
kunnen besteden. Dit is niet onbeperkt.

WANNeEr KoMT u IN AANMeRKiNg VooR zorgeloos thuis?

• U woont in Amsterdam;

• U komt in aanmerking voor een Wlz-indicatie;

• U heeft meer zorg nodig dan de reguliere thuiszorg kan bieden;

•  U verblijft liever in uw eigen, vertrouwde woonomgeving dan  

in het verpleeghuis;

• U kiest voor het Volledig Pakket Thuis van Cordaan;

• U wilt passende en veilige zorg voor uzelf of uw naaste.

Zorgeloos Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat u een

indicatie nodig heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz, www.ciz.nl).
Wij kunnen u helpen met de aanvraag van de indicatie. Voor de geleverde zorg

betaalt u maandelijks een eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen.

De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal

Administratie Kantoor (CAK). Bij een minimum inkomen bedraagt de eigen

bijdrage op dit moment € 165,- per maand. Zijn uw inkomsten hoger? Ga dan

naar www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp en bereken

wat u per maand aan eigen bijdrage moet betalen.

Mevrouw Post (87) over Zorgeloos Thuis

“Ik heb vanwege mijn hoge leeftijd zeer complexe zorg nodig. 
Maar ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik die verzorging 

gewoon bij mij thuis kan ontvangen. Wat zou ik moeten 
beginnen zonder Zorgeloos Thuis? Ik zou het niet weten!”



BErEIKBAARHEID

De medewerkers van Zorgeloos Thuis zijn bereikbaar van 8.00 u ‘s ochtends 

tot 23.00 uur ’s avonds. Dit geldt zowel voor de geplande zorg als voor de 

ongeplande zorg. 

Bij calamiteiten binnenshuis kan de cliënt van 23.00 uur ‘s avonds tot 08.00 

uur ‘s ochtends een beroep doen op de personenalarmering van Stichting ATA. 

Mocht er iets gebeuren, zoals een val, plotseling onwel worden, een inbraak  

of brand, dan is met één druk op de knop hulp nabij. 

Zorgeloos Thuis bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding 

én het schoonhouden van uw woon- en leefomgeving. 

Let op: U blijft wel zélf verantwoordelijk voor de kosten van uw woning en 

eventuele behandelingen (zoals geneeskundige zorg van algemeen medische 

aard, psychiatrische zorg,  farmaceutische zorg, hulpmiddelen, tandheel-

kundige zorg en specifieke kleding). 



HEeFt u NoG VRAgeN?

Het Cliënten Servicebureau van Cordaan kan al  

uw vragen beantwoorden. 

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag  

van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Cliënten Servicebureau Cordaan

T:  088 267 32 26

E:  zorgbemiddeling@cordaan.nl

W:  www.cordaan.nl/zorgeloos-thuis


