Zoekt u als mantelzorger ondersteuning bij de zorg voor uw ouder(s) of kind(eren)?
ZorgMies Zwolle biedt thuishulp, aanvullend op de reguliere thuiszorg, in Zwolle, Meppel,
Steenwijkerland, De Noordoostpolder en Kampen.
Majanka Heesemans & Gineke Meering
Bel naar: 038-7820560
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ZorgMies Zwolle mantelzorgondersteuning in de regio Zwolle
De ZorgMies kan, de dingen die het leven leuk maken, haalbaar maken
DIENSTEN VAN ZORGMIES
> Hulp in huis
> Gezelschap
> 24-uurs zorg
> Slaap- & Waakservice
> Begeleid Vervoer
> Gezinshulp
Gezelschap in Zwolle
Heeft u of uw naaste behoefte aan gezelschap? Bijvoorbeeld een gezellige wandeling of een bezoek aan een
museum. ZorgMies Zwolle biedt gezelschap aan jong en oud, om eenzaamheid te voorkomen, in Zwolle, Meppel,
Steenwijkerland, De Noordoostpolder en Kampen.
Hulp in Huis in Zwolle
Langer thuiswonen in de regio Zwolle kan met goede thuishulp van ZorgMies. Onze ZorgMies kan bijvoorbeeld
samen met u koken of voert licht huishoudelijk werk uit. Zo behoudt u of uw naaste(n) zelfstandigheid en een goede
structuur in het dagelijks leven.
Hulp in huis voor senioren langer thuiswonen
Wat vinden onze cliënten?
Via het onafhankelijke platform ‘Klantenvertellen.nl’ kunt u lezen wat de ervaringen zijn met ZorgMies Zwolle of zelf
een recensie schrijven.
Slaap- en Waakservice in Zwolle
Heeft u tijdens de nacht zorg nodig? ZorgMies Zwolle ondersteunt u met de Slaap- en Waakservice van ZorgMies.
Een ZorgMies slaapt bij u in huis en wekt u wanneer dit nodig is. Zo geniet u en uw mantelzorger van een zorgeloze
nacht.
Begeleid Vervoer in Zwolle
Op bezoek bij een jeugdvriend(in) of heeft u begeleid vervoer nodig naar het ziekenhuis of de huisarts? ZorgMies
Zwolle brengt u van A naar B. Ook kunnen wij bij een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis verslag uitbrengen
aan de mantelzorger.
Gezinshulp in Zwolle
ZorgMies helpt gezinnen in Zwolle. Heeft u een kind met een (chronische) ziekte of een handicap? Met gezinshulp
van ZorgMies kunnen wij u aan huis ondersteunen bij zorg, aanvullend op de reguliere thuiszorg. Zo heeft u af en toe
tijd voor uzelf of andere gezinsleden.
Ondersteuning bij Dementie in Zwolle
Heeft u te maken met dementie? Dan is het belangrijk dat u of uw naaste zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde
omgeving kan wonen. ZorgMies Zwolle biedt ondersteuning bij dementie en ontzorgt de mantelzorger bij de
dagelijkse zorgtaken.
Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector (CKMZ) verklaart dat ZorgMies Nederland een
kwaliteitssysteem hanteert dat is gebaseerd op ISO 9001:2015 principes en hierop wordt getoetst.
© 2020 ZorgMies Nederland | Mantelzorgondersteuning

