
Dagbesteding
ZorgRijk dagbesteding motiveert deelnemers en 
bezorgt hen een fijne dag. Als het even kan, 
benutten we de gelegenheid om talenten te 
ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. 
En de mantelzorgers en vrijwilligers? Zij kunnen 
intussen even op adem komen!

Wanneer u zorg nodig hebt, wilt u kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en oprecht begrip voor uw 
achtergronden en leefstijl. ZorgRijk biedt thuiszorg en dagbesteding op maat aan inwoners van de 
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Veghel.

Individuele begeleiding
U wordt beperkt door een fysieke of mentale 
conditie, maar wilt waar mogelijk zelf uw leven 
leiden. ZorgRijk begrijpt dat. Wij begeleiden u bij 
bijvoorbeeld het organiseren van sociale 
contacten, deelname aan activiteiten, uw 
dagstructuur en administratie.

ZorgRijk start met uw wensen en mogelijkheden
Ieder mens wil zich veilig voelen, en gewaardeerd door de omgeving. En waar mogelijk een eigen leven 
kunnen leiden. U voelt zich verantwoordelijk voor uw eigen welzijn. Ook als er sprake is van ziekte of 
beperking. ZorgRijk gaat uit van uw mogelijkheden en wensen, en vult naar vermogen aan wat nodig is.
U maakt deel uit van een familie, of een straat met buren. Dat weten wij, en dat nemen wij mee in onze 
aanpak. In overleg met u en uw naasten helpen wij u om te herstellen, vaardigheden te versterken of de 
gevolgen van uw situatie te verlichten.

Lees verder en ontdek waarom ZorgRijk past bij u. Of bij degene voor wie u zorgt.
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Persoonlijke verzorging
Bent u niet in staat uw dagelijkse persoonlijke verzorging te doen? Onze verzorgende staat voor u klaar. 
Zo bieden wij hulp bij het douchen, eten, aan- en uitkleden, toiletgang en in en uit bed gaan. 

Verpleging
ZorgRijk biedt u thuis medische hulp. U bent bijvoorbeeld ernstig ziek of hebt een beperking. Of u 
herstelt na een ongeval of opname. Denk hierbij aan wondverzorging, injecties geven en hulp met een 
stoma, infuus of katheter.

Huishoudelijke zorg
ZorgRijk biedt huishoudelijke hulp bij ziekte, handicap of ouderdom. Wij zijn er ook voor het gezin bij 
chronische ziekte of een beperking.

24 uurszorg
ZorgRijk biedt u dag en nacht zorg in uw vertrouwde 
omgeving. Onze medewerker is bij u in huis voor uw 
persoonlijke verzorging, psychische ondersteuning en 
praktische huishoudelijke hulp. Uw eventuele partner 
en andere mantelzorgers kunnen ook rekenen op onze 
aandacht.

Palliatieve en terminale zorg
Terminale patiënten kunnen wij aan huis verzorgen, zodat zij hun laatste levensfase in hun vertrouwde 
omgeving kunnen doorbrengen. Deze zorg omvat zowel verpleegkunde als het begeleiden van naaste 
familieleden.

Thuiszorg
ZorgRijk is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt verzorging, 
verpleging, individuele begeleiding, huishoudelijke zorg of dagbesteding regelen bij ZorgRijk wanneer 
u beschikt over een bijpassende indicatie.

Weet u niet zeker hoe een aanvraag voor een indicatie werkt? ZorgRijk kan u hierbij helpen. Neem 
contact op voor een kennismaking.
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