Saar aan huis

Saar aan Huis is gespecialiseerd
in aanvullende mantelzorg voor
ouderen thuis of in een
zorgcentrum. Ook in gezinnen
of in andere situaties biedt Saar
aan Huis aanvullende
mantelzorg.

Saars hebben ruime ervaring in
de zorg voor ouderen. Zij zijn in
het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag.

Handen in Huis

Mantelaar

Voor wie
Handen in Huis biedt 24-uurs
Mantelaar koppelt toekomstige
mantelzorgvervanging in die
zorgverleners aan uw naaste
situatie waar de hulpvrager
voor zorg én gezelschap.
zonder de hulp niet alleen thuis
kan blijven.

Door wie
Vrijwilligers van Handen in Huis Zorgstudenten van de
worden goed voorbereid op wat Mantelaar volgen zorger van hen verwacht wordt. Zij
gerelateerde studies en hebben
zijn in bezit van een Verklaring
verschillende cursussen gehaald
Omtrent Gedrag.
zoals dementie en persoonlijke
verzorging. Zij zijn in het bezit
van een Verklaring Omtrent
Gedrag.

Home Instead

Home Instead Thuisservice is er
voor senioren en hun naasten,
zij bieden ondersteuning, zorg
en begeleiding. Een groot deel
van de klanten van Home
Instead heeft een vorm van
dementie of een andere
chronische ziekte.
CAREGivers hebben
levenservaring en worden intern
opgeleid. Naast trainingen over
dementie worden ze getraind in
persoonlijke verzorging. Zij zijn
in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag.

Het kan zijn dat er 24 uur,
meerdere keren zorg aan huis
nodig is. Daar biedt Saar aan
Huis een oplossing voor. In
overleg bepalen we wat nodig
is, inclusief slaapdiensten.

Overdag (07.00 – 17.00 uur) €
23,00 per uur.
Voor avond- en weekenduren
geldt een toeslag van
respectievelijk 15% en 20%.
Saar aan Huis is een particulier
organisatie dus u betaalt de
kosten zelf. De ondersteuning
van Saar aan Huis kan
eventueel betaald worden uit
een Persoonsgebonden Budget,
op basis van een indicatie op
grond van de Wet langdurige
zorg, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning of
zorgverzekeringswet.

Inzetbaarheid
Een vrijwilliger van Handen in
De zorgstudenten van de
Huis vervangt de mantelzorger
Mantelaar zijn vanaf 4 uur
minimaal 3 aaneengesloten
inzetbaar en doen ook 24- uurs
dagen en 2 nachten. Langer
en slaapdiensten.
kan ook, dit is mede afhankelijk
van uw wensen.

Particulier tarief 2020
Over het algemeen vergoedt de Overdag (07.00 – 17.00 uur) €
verzekering de inzet.
20,52 per uur.
Avond- en weekenduren €15,55
per uur.
Het 24-uurs tarief is €14,38 per
uur.
Vergoeding
De ondersteuning van Handen
De ondersteuning van
in Huis kan eventueel betaald
Mantelaar kan geleverd worden
worden uit een
via een Persoonsgebonden
Persoonsgebonden Budget, op
Budget, op basis van een
basis van een indicatie op grond indicatie op grond van de Wet
van de Wet langdurige zorg,
Maatschappelijke
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning of
Ondersteuning of
zorgverzekeringswet.
zorgverzekeringswet.
Zorg in natura vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz) kunt u
niet bij Mantelaar inkopen.

CAREGivers komen minimaal 1
uur per week. In de praktijk
komen de CAREGivers vaak in
blokuren (meerdere uren
achterelkaar) op verschillende
dagen in de week. Er is in
principe geen maximale inzet
(als het past binnen de
indicatie, of op een andere
manier gefinancierd wordt).
€ 39,60 per uur
Zon- en feestdagen €63,60 per
uur
Slaapdienst €30,60 per uur
Nachtdienst €57,00 per uur
De ondersteuning van Home
Instead Thuisservice kan
geleverd worden via een
Persoonsgebonden Budget of
Zorg in Natura, op basis van
een indicatie op grond van de
Wet langdurige zorg, Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning of
zorgverzekeringswet.

Afspraken zorgverzekeraars
Verschillende zorgverzekeraars
De meeste zorgverzekeraars
Verschillende zorgverzekeraars
vergoeden de vervangende
vergoeden de vervangende
vergoeden de vervangende
mantelzorg (respijtzorg) vanuit
mantelzorg (respijtzorg) vanuit
mantelzorg (respijtzorg) vanuit
de aanvullende polis. Saar aan de aanvullende polis. Handen in de aanvullende polis. De
Huis werkt samen met ASR,
Huis kijkt met de mantelzorger
Mantelaar werkt samen met
Achmea/Zilveren Kruis, ONVZ,
of zorgvrager of
Coöperatie VGZ (Zilveren Kruis,
CZ, Nationale Nederlanden. De
mantelzorgvervanging in de
Zorg en Zekerheid, VGZ, Univé,
bedragen/het aantal in te zetten betreffende situatie vergoed
IZA, UMC, IZZ, Interpolis,
uren verschilt per verzekeraar.
wordt. U hoeft de
ProLife Zorgverzekeringen) . De
Uw verzekeraar kan u daar
mantelzorgvervanging niet zelf
bedragen/het aantal in te zetten
meer informatie over geven.
bij de verzekeraar aan te
uren verschilt per verzekeraar.
vragen. Dat regelt Handen in
Mantelaar heeft als enige
Huis graag voor u.
dienstverlener de afspraak dat
deze dagen flexibel kunnen
worden ingezet. Voor Zorg en
Zekerheid geldt dit echter niet.
Aanvraag
Na een aanvraag kan de
De aanvraag moet ongeveer 7
De matching en kennismaking
volgende dag al gestart worden. weken voor datum vertrek
kan vaak al binnen 24 uur.
gedaan worden (voor de
Inzet binnen 1 week is mogelijk.
periode mei-oktober geldt een
langere aanmeldperiode).

www.saaraanhuis.nl

www.handeninhuis.nl

Meer informatie
www.mantelaar.nl

Vanaf 2021 gaat een aantal
zorgverzekeraars (waaronder
Zilveren Kruis)
mantelzorgondersteuning
(respijtzorg) van Home Instead
vergoeden.

Home Instead kan heel snel
starten met de zorg en
begeleiding. Binnen een aantal
dagen na de aanvraag komt er
een klant coördinator bij u op
servicegesprek en vanuit daar
wordt de zorg en begeleiding zo
snel mogelijk opgestart.
www.homeinstead.nl/kennemerl
and/thuiszorgthuisservice/onze-diensten/

