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INTRODUCTIE
Waar staat CuraSpes voor?

“Cura is de Romeinse Godin van de zorg en Spes is de 

Romeinse Godin van de hoop”. Wij geloven dat ieder mens 

zorg en hoop nodig heeft en dit het fundament vormt voor 
ontwikkeling. Ieder mens is uniek en verdient een plek in onze 

gemeenschap. CuraSpes helpt mensen op weg door het 

aanbieden van persoonsgerichte, liefdevolle, professionele 
zorg met een hoopvol toekomstperspectief. CuraSpes is 
opgericht in 2020 en biedt verpleging, persoonlijke verzorging 

en huishoudelijke hulp aan kwetsbare ouderen, chronisch 

zieken en terminale patiënten. We leveren deze zorg in Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Wij werken 

zonder wachttijden en kunnen binnen 24 uur zorg leveren. 
Onze zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en 

het bevorderen van de zelfredzaamheid van hulpbehoeftigen, 
met aandacht voor een prettige en veilige leefomgeving, 
kwaliteit van leven, persoonlijk functioneren en maatschap-

pelijke participatie.

Wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten staan bij 
ons centraal en worden gerealiseerd door een luisterend oor 

te bieden en korte communicatielijnen uit te zetten. Curaspes 
heeft aandacht voor het individu. Wij respecteren onze 
cliënten en hebben aandacht voor ze in al hun verscheiden-

heid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, levensover-

tuiging, culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Bij 

CuraSpes gaan we voor optimale klantbeleving door uit te 
gaan van de mogelijkheden. We richten ons op wat mensen 

nog wél kunnen. We gaan in gesprek met cliënten en naasten 
zodat wij weten wat ze nodig hebben en zodat zij weten wat 

ze van ons kunnen verwachten. Zo ondersteunen we hen om 

zelfstandig beslissingen te blijven nemen en zelfstandig te 
leven. Uiteindelijk geeft dit de cliënt meer regie, eigenwaarde 
en voldoening, de betrokkenheid vannaasten wordt vergroot 

en de medewerker ervaart meer vrijheid en flexibiliteit in het 
werk.
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Waar staat CuraSpes voor?

Het is voor ons belangrijk om een stabiele basis te bieden aan zowel onze cliënten als medewerkers. Een ieder gaat respectvol met elkaar om in een 
sfeer van openheid en vertrouwen. Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open 
te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers 
zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, is een houding van eenieder en een 

cultuurkenmerk binnen de organisatie.

CuraSpes ondersteunt de professionaliteit van haar medewerkers door protocollen en richtlijnen ter beschikking te stellen, die voldoen aan de actuele 
standaarden en inzichten m.b.t het beroepsmatig handelen alsmede aan de geldende wettelijke eisen. De voorbehouden en risicovolle handelingen
volgens de wet BIG zijn benoemd en medewerkers die deze handelingen uitvoeren zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam. Van elke medewerker 

wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkel-
ing, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan organisatiedoelstellingen. De cliënt ontvangt de zorgverlening volgens 
wettelijke vereisten en professionele standaarden. Zonodig wordt de hulp ingeroepen van deskundigen.

INTRODUCTIE
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MISSIE EN VISIE
Missie
Onze missie is het verlenen van kwalitatieve en 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning op maat 

voor hulpbehoeftigen. Centraal hierin staat dat 
onze cliënten actief betrokken worden bij de 
invulling van de gewenste zorg of ondersteuning, 
de regie hebben over hun zorgproces en met een 

fijn en veilig gevoel thuis kunnen blijven wonen. 
Ons uitgangspunt is het versterken van de eigen 

regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid. 
Thuiszorgbureau Curaspes heeft aandacht voor 
het individu.

www.curaspes.nl

THUISZORGBUREAU
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MISSIE EN VISIE
Visie
Onze zorg is gericht op het welbevinden en de kwaliteit van leven van onze zorgvragers door het creëren van kwalitatief 
hoogwaardige ouderenzorg in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Wij werken aan het versterken van de 

eigen regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van hulpbehoeftigen, met aandacht voor een prettige en veilige 
leefomgeving, kwaliteit van leven, persoonlijk functioneren en maatschappelijke participatie. Onze focus is het bieden 
van persoonsgerichte zorg op maat waarbij zelfregie en zelfzorg wordt gestimuleerd. Dit doen wij door het inzetten van 
domotica en digitale zorg en door de sociale contacten te bevorderen. CuraSpes zet diverse hulpmiddelen in en digitale 
zorg om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden, zorgverleners te ontlasten doordat de werkdruk verlaagd wordt 

en reistijd verminderd wordt, ruimte voor betekenisvolle zorg, en het stimuleren van zelfmanagement bij zorg in de 
thuissituatie.

Wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten staan bij ons centraal en worden gerealiseerd door een luisterend oor 
te bieden en korte communicatielijnen uit te zetten. Samen met de cliënt stellen we een zorgplan op om doelen te beha-

len. CuraSpes werkt samen met partijen die dicht bij de cliënten staan, zoals mantelzorgers, familie, naasten, vrijwilligers, 
gemeenten, opleidingsinstituten, woningcorporaties, bedrijven en zorgverzekeraars en uiteraard met zorgspecialisten, 
ziekenhuizen en huisartsen. Samen zien we erop toe dat de zorg voor kwetsbare ouderen in en Haag, Leidschen-

dam-Voorburg en Wassenaar zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en dat we elkaars kennis vinden en gebruiken. 
Zodat elke cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. CuraSpes streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en servicege-

richte zorgverlening en realiseert dit door samen te werken met betrokken en gemotiveerde zorgverleners.

Onze zorgverleners zijn gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken, gedreven in de uitvoering van het werk 
en inhoudelijk deskundig. Inzet en flexibiliteit staan voorop. Wij geloven dat ieder mens uniek is en hoop nodig heeft en 
dit het fundament vormt voor ontwikkeling. Ieder mensnis uniek en verdient een plek in onze gemeenschap. CuraSpes 
helpt mensen op weg naar een beter leven door het aanbieden van persoonsgerichte zorg met een hoopvol toekomst-

perspectief. Ons streven is om de meest cliëntgerichte en doeltreffende thuiszorgaanbieder te zijn in en Haag,
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar!
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KERNWAARDEN
CuraSpes B.V. werkt vanuit 5 V’s. Dit zijn kernwaarden die de fundering van onze organisatiecultuur. Concreet zijn 
deze kernwaarden: vriendelijkheid, vertrouwen, vakkundigheid, verbinding en veiligheid.

           Vriendelijkheid
                Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd.

           Vertrouwen
                Ons uitgangspunt is dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door
                vertrouwde personen wordt geholpen en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten.

           Vakkundigheid
                Vakkundigheid vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en 
                creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en het zorgen voor een goede registratie en verantwoording.

           Verbinding
                We zetten ons in voor een goede verbinding met onze cliënten en hun naasten. CuraSpes streeft naar een kwalitatief hoogwaardige 
                en servicegerichte zorgverlening en realiseert dit door samen te werken met betrokken en gemotiveerde zorgverleners.

           Veiligheid
                CuraSpes besteedt veel aandacht aan een prettige en veilige leefomgeving voor cliënten en een veilige werkomgeving voor 
                zorgverleners. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer. Wij vinden het van groot belang dat 
                een ieder zich gehoord en geaccepteerd voelt en ervaart dat hij of zij erbij hoort. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening 
                houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.
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ORGANISATIEDOELSTELLINGEN
We verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltref-
fend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

Normen en waarden
CuraSpes heeft een open organisatiecultuur, waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken ongeacht hiërarchie en professionele 
status. Een cultuur waarin dilemma’s besproken en fouten gemeld worden en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om 
ervan te leren. CuraSpes vermijdt en gaat iedere vorm van schijn van belangenverstrengeling tegen, omdat de schijn van belangenverstrenge-

ling afbreuk kan doen aan het vertrouwen in de organisatie.

Meerwaarde voor cliënten
Onze focus is het bieden van persoonsgerichte zorg op maat waarbij zelfregie en zelfzorg wordt gestimuleerd. Dit doen wij door het inzetten 
van efficiënte zorg en door de sociale contacten te bevorderen.

Innovatie
Wij streven continue naar innovatie en verbetering door continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen die 
de kwaliteit van onze zorg vergroten. Door innovatie in ons dienstenaanbod kunnen we betere zorg leveren. Door innovatie in onze opleidin-

gen en manier van werken kunnen we zorgen voor betere ondersteuning van onze medewerkers.

 

Duurzaam personeelsbeleid
CuraSpes wil de kwaliteit en het werkplezier van haar medewerkers behouden en vergroten door een aantrekkelijke werkgever te zijn. Op 

deze manier blijven medewerkers met plezier bij ons werken en kiezen mensen graag voor CuraSpes als vervolgstap in hun carrière. We 

richten ons daarom op:

● Mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van opleidingen en cursussen;
● Ontlasten van medewerkers door verdere digitalisering;
● Volop ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Nauwe samenwerking met partners
Door nauw contact met verschillende partners optimaliseren we de klantbeleving en versterken we elkaars positie. Daarom werken we 
samen met alle partijen rondom onze cliënten. Bijvoorbeeld met mantelzorgers, familie, naasten, vrijwilligers, gemeenten, opleidingsinsti-

tuten, woningcorporaties, bedrijven en zorgverzekeraars en uiteraard met zorgspecialisten, ziekenhuizen en huisartsen. Samen zien we erop 
toe dat de zorg voor kwetsbare ouderen zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en dat we elkaars kennis vinden en gebruiken. Zodat elke 
cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.
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ONZE WERKWIJZE
THUISZORGBUREAU

CuraSpes zet zich in voor kleine, wendbare 

teams met eigen verantwoordelijkheid. We 

geven onze teams het vertrouwen en de 

verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht te 

werken en te verbeteren. De medewerker staat 

in het centrum van zijn of haar eigen loopbaan. 
De eigen wens, in samenhang met de persoon-

lijke mogelijkheden is bepalend en richting-

gevend voor het werken binnen CuraSpes. 

Onze medewerkers zijn open naar elkaar, 

werken samen en mogen fouten maken. Op die 
manier willen we persoonlijk leiderschap en 

ondernemerschap ontwikkelen.

De kracht van onze organisatie ligt bij onze 
medewerkers. Zij geven daadwerkelijk handen 

en voeten aan de zorg- en dienstverlening. 

Onze medewerkers zijn daarmee van grote 

waarde en onze belangrijkste ambassadeurs 

naar cliënten, mantelzorgers en andere 
relevante samenwerkingspartners. We 

vinden het belangrijk onze medewerkers in 

staat te stellen zich persoonlijk te ontwik-

kelen, kennis te vergaren en deze over te 

dragen. We willen daarom investeren in de 

ontwikkeling van talenten en stellen ons 

actief op om werknemers aan ons te binden.

www.curaspes.nl
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STAP 1 : ZORG AANVRAGEN
Als u zorg wenst van CuraSpes, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen of het contactformulier 
invullen. Voor het aanvragen van zorg zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op het 

telefoonnummer 070 221 04 44. Wij hebben geen wachtlijst.

STAP 2 : INTAKEGESPREK
Na de zorgaanvraag maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek om te inventariseren welke zorg u precies 

nodig heeft. Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen en behoeften in 
kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te

beantwoorden.

STAP 3 : INDICATIE
De zorg die u nodig heeft bespreekt u tijdens het intakegesprek samen met de wijkverpleegkundige. De wijkverplee-

gkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie. De indicatie bepaalt welke zorg vergoed wordt 
en vanuit welk financiering domein. Lees hier meer over de

financiering van zorg. 

STAP 4 : ZORGPLAN OPSTELLEN
Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorg-

plan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking 
vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en leefgewoonten.

STAP 5 : STARTEN MET DE ZORG
Zodra er een persoonlijk plan is opgesteld, dat volledig in uw zorgbehoefte en wensen voorziet, wordt u gevraagd 

akkoord te geven op de zorgovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan, bevestigt u dat u zorg van ons wilt ontvan-

gen en kunnen we starten met de zorg die u nodig heeft.

STAP 6 : EVALUEREN
Gedurende het zorgproces nemen we regelmatig contact met u op om te kijken hoe u onze dienstverlening ervaart. 

De voortgang, signalering, doelen en resultaten van het zorgplan worden continu geëvalueerd en geactualiseerd.

www.curaspes.nl

ONZE WERKWIJZE
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DOELGROEP
Onze cliëntengroep bestaat uit
(insluitingscriteria):

● Kwetsbare ouderen
● Chronisch zieken
● Terminale patiënten

CuraSpes is zich bewust van de aanwezige kwaliteiten 

binnen de organisatie en zal daarom cliënten met een 
hoog complexe zorgvraag voorlopig doorverwijzen 
naar andere instellingen. Dat wil zeggen: cliënten 
waarbij specifieke specialistische verpleegkundige 
handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialis-

tisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is, niet door 
CuraSpes geboden kan worden. CuraSpes wil verant-

woorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan 
haar cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers 
die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald 
gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen 
bieden. Om deze reden hanteren we uitsluitcriteria. 

CuraSpes levert geen zorg aan de cliëntengroepen die 
hiernaast nader omschreven worden.

THUISZORGBUREAU

www.curaspes.nl
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DOELGROEP
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Uitsluitingscriteria (contra-indicaties):

● Zorg aan kinderen (0 – 18 jr);
● Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
● Cliënten die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
● Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
● Cliënten met wegloopgedrag;
● Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van
    zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
● Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies;
● Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
● Cliënten met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen;
● Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de
    medewerkers van CuraSpes, bijvoorbeeld zeer vervuild woonomgeving/ huisvesting,
    agressiviteit thuis, etc.;
● Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten
    opname vereist;
● Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij
    de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
● Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen,
    zoals cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met 
    intraveneuze voeding; 
● Cliënten die de hulp van CuraSpes niet accepteren;
● Cliënten met een behoefte aan (hoge) intensieve individuele
    begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding; 
● Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend
    probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en of vrijheid van de
    medewerkers in gevaar is of kan komen;
● Cliënten die vallen onder de Wet zorg en dwang.



ZORGAANBOD
We verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, 
doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Alle diensten bij 
CuraSpes worden verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloe-

iende uit de professionele standaard en verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt. 
CuraSpes is er om u te helpen wanneer het thuis (tijdelijk) moeilijk gaat. Hierbij kunt u denken aan het hebben van een 
beperking, herstellen van een operatie, ziek of op leeftijd bent. Zo kunt u blijven wonen op de plek waar u zich het meest 
op uw gemak voelt: thuis.

VERPLEGING
Bij activiteiten in het kader van thuisverpleging kunt u denken aan wondverzorging, het geven van injecties, het controleren van bepaal-
de lichaamsfuncties (bloeddruk, hartslag), zwachtelen en het inbrengen van een katheter. Een verpleegkundige kan ook beademing, 
pijnbestrijding en nachtzorg geven. Daarnaast kunt u advies krijgen op onder andere het gebied van medicatie en overige vragen.

PERSOONLIJKE VERZORGING, PALLIATIEVE ZORG EN NACHTZORG
Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij het opstaan en naar bed gaan, wassen, douche, aan- en uitkleden en hulp bij mond- en 

gebitsverzorging, scheren en haren kammen, uw sieraden omdoen, hulp bij het aan- en uittrekken van uw steunkousen, toiletbezoek, het 
verzorgen van uw stoma en oog druppelen.

PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht 
is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en (zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. We staan voor u 
klaar en kijken naar uw wensen en behoeften en naar die van uw naasten. We zorgen voor rust en ruimte zodat u tijd heeft voor elkaar.

NACHTZORG
Bij nachtzorg van CuraSpes kunt u er vanuit gaan dat er gedurende de nacht van 23:00 tot 07:00 uur een professionele zorgverlener 
aanwezig is die u steunt met alles wat u tijdens de nacht nodig heeft zodat u ook ’s nachts verzekerd bent van goede zorg. Zo kunt u met 
een gerust gevoel genieten van een goede nachtrust. Nachtzorg is een aanvulling op de zorg die de cliënt overdag ontvangt.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Als u zelf niet meer in staat bent om zelf structuur aan te brengen in uw leefsituatie, dan kunt u begeleiding 
van ons krijgen om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven. Wij helpen u met het plannen van

activiteiten, regelen van dagelijkse zaken en het structureren van de dag.
Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

14
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DAGBESTEDING
Dagbesteding biedt u een dagstructuur, sociale 

contacten en activiteiten in een huiselijke omgeving 
waar u één of meerdere dagdelen per week terecht 
kunt. De activiteiten variëren van geheugentraining, 
spel en ontspanning, gymnastiek tot creatieve activite-

iten en zijn altijd gericht op het stimuleren en behoud 
van de mobiliteit, geheugen en zelfredzaamheid.

HUISHOUDELIJKE HULP
CuraSpes biedt professionele hulp in het huishouden 
voor mensen die door een beperking, ziekte, ouderdom 

of een handicap het huishoudelijke werk niet zelf 
kunnen doen. Wij kunnen u ondersteunen bij het 

geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke 
taken, zoals schoonmaken van uw huis, het verschonen 

van de bedden, het zemen van de ramen en het wassen 

van uw kleding.

RESPIJTZORG
CuraSpes biedt respijtzorg in de vorm van

professionele vervanging van de
mantelzorger, variërend van een aantal
uren per week gedurende langere tijd tot
een groot aantal uren in korte tijd.
Respijtzorg is bedoeld om u als

mantelzorger te ontlasten, zodat u de

zorgtaken beter kunt volhouden.

   



KWALITEIT
Bij CuraSpes vinden wij de kwaliteit en het toezicht van onze zorg heel belangrijk. Wij werken dan ook continu en 
systematisch aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg die wij aanbieden. Kwaliteit betekent voor ons het vinden 
van de juiste balans tussen cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. 
We verwachten dat al onze medewerkers de beste mogelijke kwaliteit leveren en altijd werken aan het verhogen van de 
kwaliteit van hun werk. We hechten waarde aan hun eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap hierin. Ook werken 
wij volgens de Wkkgz wetgeving. Het doel van de Wkkgz (Wet, kwaliteit klachten en geschillenzorg) is goede zorg en 
openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. Tevens is een zorgvuldige omgang met 
klachten over de zorgverlening belangrijk.

WTZI
CuraSpes beschikt over de WTZi toelating voor zorginstellingen onder nummer 15526. Dat wil zeggen dat wij aan 

diverse wettelijke eisen voldoen om zorg aan te bieden die onder de Zvw of Wlz valt.

ZorgthuisNL
CuraSpes is aangesloten bij Branchevereniging Zorgthuisnl. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze 

dienstverlening en zullen m.b.v. Zorgthuisnl, veel investeren om de kwaliteit hiervan te optimaliseren. Zorgthuisnl zet 
zich, net als CuraSpes, in voor ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg waarbij de cliënt altijd centraal 

staat.

HKZ
Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Een 
organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan 

het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
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Klachtenfunctionaris Quasir
CuraSpes heeft een contract gesloten bij Quasir om bij calamiteiten de ondersteuning in te roepen voor het inwinnen 
van advies, het stellen van vragen en het inhuren van een onafhankelijk onderzoeker calamiteiten op afroep. Voor de 

behandeling van klachten is er een externe klachtenfunctionaris op afroep beschikbaar.

Stichting Zorggeschil
CuraSpes is aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Zorggeschil is een onafhankelijke geschillenin-

stantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Als een klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de 
klacht worden voorgelegd aan een erkende geschilleninstantie zoals Stichting Zorggeschil.

Erkend leerbedrijf SBB
CuraSpes is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Hiermee 
laten wij zien dat wij bereid en in staat zijn tot het opleiden van stagiaires. CuraSpes begeleidt, coacht en beoordeelt 

stagiairs en onderhoudt hierover contact met de onderwijsinstelling.

.

KWALITEIT
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Zorgdomein
ZorgDomein is een slim, digitaal platform dat verschillende functionaliteiten biedt voor een efficiënte en veilige infor-
matie-uitwisseling tussen zorgverleners. Wij gebruiken de veilige omgeving van ZorgDomein voornamelijk voor het 

overleggen met huisartsen en andere verwijzers, om de samenwerking te optimaliseren.

KWALITEIT

Zorgkaart Nederland
CuraSpes staat voor transparantie en het continu werken aan kwaliteitsverbetering. Een onderdeel daarvan is feedback 
van onze klanten. Eén van de manieren om onze zorg te beoordelen is door het invullen van een evaluatie op Zorgkaart 

Nederland. ZorgkaartNederland is een onafhankelijke website van Patiëntenfederatie Nederland.

Vilans
CuraSpes heeft een bedrijfsaccount van de Vilans Protocollen waarin alle medewerkers toegang toe hebben. Dit is een 

online omgeving met zorgprotocollen op het gebied van voorbehouden risicovolle en overige handelingen. Dit helpt 

medewerkers effectiever te handelen en goede zorg te leveren.
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Bij activiteiten in het kader van thuisverpleging kunt u denken aan wondverzorging, het geven van injecties, het controleren van bepaal
de lichaamsfuncties (bloeddruk, hartslag), zwachtelen en het inbrengen van een katheter. Een verpleegkundige kan ook beademing, 
pijnbestrijding en nachtzorg geven. Daarnaast kunt u advies krijgen op onder andere het gebied van medicatie en overige vragen.

PERSOONLIJKE VERZORGING, PALLIATIEVE ZORG EN NACHTZORG
gebitsverzorging, scheren en haren kammen, uw sieraden omdoen, hulp bij het aan- en uittrekken van uw steunkousen, toiletbezoek, het 

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht 
is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en (zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. We staan voor u 
klaar en kijken naar uw wensen en behoeften en naar die van uw naasten. We zorgen voor rust en ruimte zodat u tijd heeft voor elkaar.

Bij nachtzorg van CuraSpes kunt u er vanuit gaan dat er gedurende de nacht van 23:00 tot 07:00 uur een professionele zorgverlener 
aanwezig is die u steunt met alles wat u tijdens de nacht nodig heeft zodat u ook ’s nachts verzekerd bent van goede zorg. Zo kunt u met 
een gerust gevoel genieten van een goede nachtrust. Nachtzorg is een aanvulling op de zorg die de cliënt overdag ontvangt.

Als u zelf niet meer in staat bent om zelf structuur aan te brengen in uw leefsituatie, dan kunt u begeleiding 

activiteiten, regelen van dagelijkse zaken en het structureren van de dag.
Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

Nedap Healthcare
Wij gebruiken het digitaal systeem ONS van Nedap Healthcare om de administratie goed te organiseren. ONS is een 
efficiënt en overzichtelijk systeem dat we gebruiken om de gegevens van cliënten en medewerkers veilig op te slaan, 

aan zorgplannen te werken, voor agendabeheer en als

communicatiemiddel voor onze organisatie.

.

Caren Zorgt
Caren Zorgt is een veilig digitaal zorgnetwerk die het organiseren van de zorg eenvoudiger maakt en de samenwerking 

tussen cliënt, mantelzorger en de organisatie te versterkt. Via Caren hebben cliënten en mantelzorgers inzicht in zorg-

plan en zorg rapportages, wat zorgt voor een actieve houding over de gehele zorgproces.

Ons® Medicatie
Met Ons® Medicatie legt de zorgverlener de toedienregistratie digitaal in Ons® ECD vast. Het is een oplossing waarbij 

de zorgverlener vanuit het zorgdossier rechtstreeks kan samenwerken met de apotheek. Op deze manier beschikt de 

organisatie over een actuele en uniforme medicatielijst en
toedienlijst van de cliënt.

KWALITEIT
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ZORG AANVRAGEN
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U wilt zo lang mogelijk vertrouwd thuis wonen. Soms lukt het niet om dit op eigen kracht te doen door bijvoorbeeld 
ouderdom, ziekte, psychische/sociale problemen of een ongeluk. Vaak kunnen mensen rondom u, zoals familie en man-

telzorgers, dan bijspringen. Als dat niet voldoende is, is CuraSpes er voor u!

Wilt u verpleging en/of verzorging thuis aanvragen?
Dan kijkt de wijkverpleegkundige samen met u wat u nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf en uw 
sociale netwerk (zoals familie, vrienden en kennissen) om u heen kan doen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak met de
wijkverpleegkundige kunt u contact met ons opnemen: 070 - 221 04 44 info@curaspes.nl

Wilt u gebruik maken van begeleiding thuis, hulp/zorg in het huishouden of dagbesteding bij ons
op locatie in Gezondheidscentrum Leidschenveen?
Ook dan kunt u contact met ons opnemen via: 070 - 221 04 44 info@curaspes.nl

Mariahoeve/ Benoordenhout/ Bezuidenhout

2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597

Leidschenveen

2491

2260

2492 2493

Leidschendam - Voorburg

2261 2262 2263 2264 2266 2267

2270 2271 2272 2273 2274 2275



FINANCIERING VAN DE ZORG
CuraSpes kan alle zorg bieden die u nodig heeft en wordt op verschillende manieren gefinancierd:

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije 
omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. 
Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
CuraSpes kan deze zorg ook bieden d.m.v. een PGB.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet maakt medische zorg financieel toegankelijk voor iedereen. Iedereen die in Nederland woont of 
werkt is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke 
zorg, nachtzorg en terminale zorg zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. de basisverzekering. 

Vanuit uw zorgverzekering kan de wijkverpleegkundige van CuraSpes een indicatie stellen voor verpleging en verzorg-

ing. De financiering loopt dan direct via de zorgverzekeraar. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer 
informatie over uw zorgverzekeringswet of basispakket verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding kunt u gebruik maken van de Wmo. Deze wet regelt 

hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen 
nemen aan de maatschappij. Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via het Wmo-loket van 

uw gemeente. Deze zijn verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. CuraSpes kan deze zorg ook bieden door middel van 

een PGB.

Particuliere zorg
Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de 
rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) 
behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen. De hoogte van de kosten 
voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij 
dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.

Voor een tarievenoverzicht verwijzen wij u graag door naar onze 
website: www.curaspes.nl. Ook kunt u telefonisch een 
tarievenfolder per e-mail of per post opvragen. 
Bel ons op 070 - 221 04 44!
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THUISZORGBUREAU
CuraSpes nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Schrijf u dan in voor onze 
CuraSpes nieuwsbrieven. Met de maan-

delijkse nieuwsbrief krijgt u elke eerste 
van de maand de laatste
ontwikkelingen van CuraSpes, handige 
tips en adviezen en leuke weetjes in uw 
e-mail. De nieuwsbrieven zijn gratis en u 
kunt zich op elk gewenst moment 
uitschrijven.

Suggestie, klacht of compliment
Met uw feedback kunnen we ons werk 
naar een steeds hoger niveau brengen. 
Heeft u een goede of slechte ervaring 
met ons en wilt u die delen? Graag! Via 
onze website kunt u een compliment, 
bedankje, suggestie of klacht achterlaten 
en help ons hiermee met het verbeteren 
van onze dienstverlening. Laat uw sug-

gesties, klachten of complimenten over 
onze dienstverlening aan ons
weten.

CONTACTGEGEVENS

www.curaspes.nl
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THUISZORGBUREAU

ZORG MET EEN

HOOPVOL
TOEKOMSTPERSPECTIEF

www.curaspes.nl
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Harriët Freezerhof 201
2492 JC Den Haag

070 – 221 04 44info@curaspes.nl

zorgmetliefde 
Thuiszorgbureau_curaspes
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