Zoekt u hulp bij het

Proteion Thuis

Proteion Schoon
Antwoordnummer 1058
5800 AE Venray

5800AE1058

Proteion Schoon maakt onderdeel uit
van Proteion Thuis. Proteion Thuis is
uw serviceaanbieder op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
Tot Proteion Thuis behoren de
Proteion Zorgcentra, Proteion
Thuiszorg, Proteion Schoon, Proteion
Welzijn en expertisecentrum voor
chronisch orgaanfalen Ciro.
Met 3.800 medewerkers en 1.500
vrijwilligers zorgen wij voor 9.000
cliënten in Noord- en MiddenLimburg en Oostelijk Noord-Brabant.
Voor meer informatie over de
diensten van Proteion Thuis
kunt u contact opnemen met de
Klantenservice via (088) 850 00 00
of kijk op www.proteion.nl.

U kunt bij Proteion Thuis onder meer
terecht voor:
• wonen met zorg in onze gastvrije
zorgcentra en zorgappartementen
• thuiszorg en hulp bij het
huishouden
• dagbesteding in dagvoorzieningen
en zorgboerderijen
• zorg op afstand o.a. Zorg TV en
zorgalarmering
• revalidatie bij chronisch orgaanfalen
(Ciro+)
• (para)medische diensten
• gratis gezondheidsconsultatie voor
65-plussers
• uitleen van hulpmiddelen
• vrijwillige thuishulp en
mantelzorgondersteuning
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Wij helpen u graag!

Mevr.

N.B. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en
niet verstrekt aan derden.

:
Woonplaats

Telefoonnummer :

:

Dhr.

Postcode

3

Meer informatie
Proteion Schoon
T 088 - 850 3100
E info@proteionschoon.nl

:
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Aanvragen en kosten
Voor hulp bij het huishouden heeft
u een indicatie nodig. Deze indicatie
kunt u aanvragen via het Wmo-loket
van uw gemeente. Geïndiceerde

Adres		

U krijgt een vaste hulp op een vast
moment (of vaste momenten) in de
week. En wilt u dit een keer verzetten,
dan regelt u dit heel eenvoudig met
uw hulp zelf. Dat werkt wel zo prettig.

:						

Cliënten waarderen ons met een 8,6
In een onafhankelijk cliënttevredenheids-onderzoek wordt Proteion
Schoon door haar cliënten met een
8,6 gewaardeerd. Wij zijn blij met
deze hoge waardering en we blijven
werken aan verdere verbetering van
onze dienstverlening. Niet alleen nu,
maar ook in de toekomst willen we
namelijk graag dat u tevreden bent
over onze hulp.

zorg wordt grotendeels via de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
vergoed. U betaalt hiernaast een eigen
bijdrage. De hoogte van dit bedrag
is afhankelijk van uw inkomen. Uw
gemeente kan u hier meer over vertellen.
En heeft u een Persoonsgebonden budget
(PGB)? Dan kunt u ook bij ons terecht.
Ook zonder indicatie kunt u bij ons
hulp bij het huishouden aanvragen.
De kosten van de hulp komen dan
voor eigen rekening.

Naam		

Maar ook als u hulp nodig heeft bij
het organiseren van uw huishouden
kunt u bij ons terecht. Proteion
Schoon draagt er graag aan bij
dat u thuis kunt blijven wonen.

* U wordt binnen twee werkdagen gebeld door een medewerker van Proteion Schoon die uw vragen kan beantwoorden.

Wat kunt u van ons verwachten
Proteion Schoon ondersteunt u met
licht en zwaar huishoudelijk werk.
Denk hierbij aan het doen van de
was, stofzuigen, ramen lappen en
boodschappen doen.

Neem hierover telefonisch contact met mij op.*

Worden sommige huishoudelijke
taken u te zwaar? Dan kunt u bij ons
terecht voor hulp bij het huishouden.
Leeftijd, ziekte, een handicap of een
ziekenhuisopname kunnen redenen
zijn waarom u hulp bij het huishouden
nodig heeft. Wij helpen u graag.

Voor wie
Proteion Schoon biedt hulp bij het
huishouden aan inwoners in de regio
Noord- en Midden-Limburg.
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Betrouwbaar, professioneel
en persoonlijk

Aanvragen informatie

Hulp bij het huishouden
door Proteion Schoon...

1. U krijgt een vaste hulp op een vaste dag en tijd;
2. Uw hulp weet van aanpakken in uw huishouding en biedt een luisterend oor;
3. 	U krijgt een persoonlijke informatiewerkmap.
Hierin zetten we alle afspraken en overige
informatie helder op een rij;
4. Voor vragen over de planning of administratie krijgt u één vaste contactpersoon;
5. Ook voor persoonlijke verzorging,
verpleging en dagbesteding kunt
u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag meer informatie over hulp bij het huishouden door Proteion Schoon.

Vijf redenen om voor Proteion Schoon te kiezen:

