
Zorgeloos thuis blijven 
wonen? Dat kan! 
Cordaan Zorgeloos Thuis:  
precies de hulp die u nodig heeft



“Soms heb ik het gevoel 
dat ik het thuis niet meer 
red. Ik voel me niet meer 
veilig en heb steeds meer 
hulp nodig.”

Cordaan Zorgeloos Thuis: 
precies de hulp die u nodig heeft

U kunt zichzelf  verplaatsen en u wilt graag zelfstandig thuis blijven 
wonen. Maar u heeft wel behoefte aan zorg en ondersteuning bij het 
wassen en aankleden, het huishouden en het boodschappen doen. Of 
bij andere dingen die wat minder gemakkelijk gaan. 

Met Zorgeloos Thuis, het Volledig Pakket Thuis van Cordaan, kan dat. U ontvangt 
dezelfde zorg als in een woonzorgcentrum, maar dan bij u thuis. Cordaan 
Zorgeloos Thuis werkt met vaste medewerkers in kleine teams. Hierdoor kent u de 
medewerkers en zij kennen u. 

Zorgeloos Thuis wordt op maat samengesteld: u bepaalt zelf hoe het pakket er voor 
u uitziet. U heeft wel een indicatie nodig en u betaalt ook een eigen bijdrage, die 
afhankelijk is van uw inkomen. 



  Wat is Cordaan Zorgeloos Thuis?
Met Zorgeloos Thuis, het Volledig Pakket Thuis van Cordaan,  krijgt u 
een op maat samengesteld pakket van zorg, welzijn en services, dat 
kan bestaan uit:

   Dagelijkse verzorging of verpleging, hulp en ondersteuning
   Begeleiding van en naar activiteiten (zoals dagbesteding, 

doktersbezoek  etc.)
   Thuisbezorging van uw warme maaltijd
   Begeleiding bij individuele activiteiten (bijvoorbeeld samen 

boodschappen doen, helpen met de administratie of eten 
klaarmaken)

   Abonnement personenalarmering (hulp inroepen met één druk 
op de knop, indien nodig 24- uurs toezicht door middel van 
leefstijlmonitoring)

   Huishoudelijke hulp

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

   Wanneer komt u voor Cordaan Zorgeloos 
Thuis in aanmerking?

Cordaan Zorgeloos Thuis is een Volledig Pakket Thuis (VPT) en valt onder 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Om gebruik te maken van Zorgeloos Thuis 
heeft u daarom een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling 
zorg (CIZ). Wij kunnen u helpen met de aanvraag van de indicatie. De 
hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK).

   Wilt u meer informatie over Cordaan  
Zorgeloos Thuis?

Wilt u Cordaan Zorgeloos Thuis aanvragen of wilt u er meer over weten? 
Dan kunt u terecht bij uw wijkverpleeg kundige of casemanager van 
Cordaan. Indien u nog geen zorg van ons ontvangt, kunt u:  

   bellen met ons Cliënten Servicebureau via  
telefoonnummer 088 267 32 26

   mailen naar info@cordaan.nl of 
   meer lezen op www.cordaan.nl/zorgeloosthuis. 
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