
Met HilverZorg

Vindt u het fijn om in uw eigen 
woning in Hilversum te blijven 
wonen, maar heeft u hierbij wel 
behoefte aan ondersteuning?  
HilverZorg Thuis biedt u 
professionele zorg, liefdevolle 
aandacht en alle begeleiding en 
ondersteuning die u nodig heeft.

Met onze Wijkzorg óf ons Volledig Pakket Thuis (VPT)  
bent u verzekerd van de aandacht, zorg en ondersteuning 
die u nodig heeft om thuis uzelf te blijven!

Thuis blijven wonen
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Onze professionele én betrokken medewerkers 
hebben alle aandacht voor u. Zij bieden u de 
ondersteuning die u nodig heeft. Denk hierbij aan 
hulp bij douchen en aankleden, het aantrekken 
van steunkousen of wondverzorging.

HilverZorg biedt verzorging en verpleging bij u 
thuis (Wijkzorg) en langdurige zorg en onder-
steuning, zodat u zo lang mogelijk veilig en fijn 
thuis kunt blijven wonen (VPT).

Wij helpen u met het huishouden, 
het halen van boodschappen 
en met het bereiden van uw 
maaltijden. 

Wilt u samen een boek lezen of 
een spelletje doen? Of wilt u een 
stukje wandelen? Gaat u er graag 
een keer op uit in onze mooie 
elektrische auto? Naar de markt, 
de bibliotheek of de kapper?  
Of heeft u een afspraak bij de 
huisarts? Wij gaan graag met u  
op stap.

Bij grote én kleine zorgvragen staan wij voor u klaar, 

met professionele zorg én liefdevolle aandacht.
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Uw Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u 
samen met ons zelf invullen en kan onder 
andere bestaan uit: 

Uw persoonlijke coach

24/7 persoonlijke alarmering

Bereiden van eten en drinken

Warme maaltijd

Halen van boodschappen

Huishoudelijke hulp 

Persoonlijke verzorging 

Verpleging 

Begeleiding 

Activerende dagbehandeling / behandeling

Vervoer en/of begeleiding naar behandeling

Logeeropvang 

Heeft u nog andere wensen of vragen? Laat het ons 
gerust weten. Met elkaar stellen wij uw persoonlijke 
‘zorg op maat’ pakket  samen!

HilverZorg Thuis biedt ‘zorg op maat’. Ons maatpakket is dus voor iedereen 
anders. Heeft u kortdurende zorg nodig of langdurige verpleging? Of juist 
meer ondersteuning bij uw dagelijks leven, zoals lekker en gezond eten? 
HilverZorg Thuis biedt het allemaal. Bel ons gerust, wij helpen u graag.

De verzorging & verpleging van onze 
Wijkzorg bestaat onder andere uit:

Wondzorg

Stomazorg

Sondevoeding

Katheterzorg

Hulp bij medicatie

Wij helpen en ondersteunen 

u op diverse vlakken. Bij 

meer dan alleen (medische) 

zorgvragen kunt u op ons 

rekenen.



HilverZorg Thuis, voor álle zorg en 

ondersteuning die u nodig heeft.

Hoe regelt u HilverZorg Thuis?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, dan kijken wij graag 
samen met u naar de mogelijkheden en welke verwijzing u eventueel 
nodig heeft. 

De kosten
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van uw eigen 
bijdrage vast (www.hetcak.nl).

HilverZorg

Postbus 260

1200 AG Hilversum

E klantcentrum@hilverzorg.nl

T 035 760 80 09
hilverzorg.nl

Wij helpen u graag, bel ons gerust even. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust 
geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u 
graag. Ook kunnen we een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek. In dat geval komen we, ook vrijblijvend, 
bij u langs om uw vragen te beantwoorden.

Het HilverZorg Thuis team is van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via:

Met HilverZorg 

jezelf blijven,  

ook thuis!

06 31 62 03 92 06 31 62 04 19

035 760 80 09
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