Ambulante zorg
Heeft u, uw partner, kind, ouder of familielid een complexe aandoening of beperking?
Wenst u zelfstandig te blijven wonen, ‘je eigen ding’ te kunnen doen en ondanks
de aandoeningen toch een leuk leven te leiden?
Freija Zorg helpt u door het bieden van ambulante begeleiding, verzorging en
verpleging vanuit de ‘thuis’-situatie.
Zorg op maat voor jongere en oudere mensen die een persoonlijk contact
wensen en een goede afstemming belangrijk vinden.
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Sociaal juridisch zorgadvies

Psychosociale therapie

Een goede match tussen uw zorgbehoefte, de verplichte indicaties en de uiteindelijke
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U moet vooraf uw uitgaven verantwoorden. Deze verantwoording vraagt om een
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zorgvuldige PGB-administratie.

Uw behoefte
is ons zorgdoel

Heeft u professionele hulp nodig bij het opstarten en organiseren van uw
PGB-administratie? Freija Zorg staat u bij de opstart graag met raad en daad
terzijde. We stellen een budgetplan op, berekenen de uurtarieven van zorgverleners
en bewaken uw uitgaven. Bovendien regelen we dat de juiste documenten bij het
Zorgkantoor, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en/of uw gemeente terechtkomen.

Wilt u de continuïteit en kwaliteit van uw PGB-administratie waarborgen? Maak dan
gebruik van een van onze PGB-abonnementen. Op onze website geven we tekst en
uitleg over de verschillende mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.
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Freija Zorg is C.I.Z. gecontracteerd en indiceert onafhankelijk en zelfstandig voor de

Wie bent u, waar staat u, wat is er voor u nodig?
de

indicatie of indicatiebijstelling.

ar

PGB-Administratie

Wa

stelt een Persoonlijk Plan op, tekent zo nodig bezwaar aan en regelt de juiste

Ru
st

vraagt uw PGB aan,

dan gedaan. Hoe gaat u om met levensgebeurtenissen, stress, verlies,

U maakt ruimte in uw hart en hoofd
en leert uw ongebruikte mogelijkheden benutten.

Zelf

Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen.
Je moet wel beginnen om goed te kunnen zijn.

