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Geachte heer, mevrouw,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag nader informeren over onderwerpen die voor u
interessant kunnen zijn.
Wij zijn trots dat u voor FlexiCura heeft gekozen als thuiszorgorganisatie en wij willen u nog
vele jaren van dienst zijn!

Nobilis
Graag willen wij u kennis laten maken met ons particuliere label:
Nobilis. Vorig jaar heeft FlexiCura een particulier label opgestart om
extra ondersteuning te kunnen bieden in huis.
Of het nu gaat om praktische ondersteuning zoals boodschappen doen en samen wandelen of dat
het gaat om 24-uurszorg aan huis; de services en zorg van Nobilis kunnen een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van uw leven en het leven net wat makkelijker maken.
Nobilis streeft hierbij naar een persoonlijke en duurzame relatie, voor nu en in de toekomst.
Zorg van Nobilis staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en hoge service. In de continu
veranderende vraag vinden zij snel de beste oplossing voor iedere individuele situatie met
ondersteuning die exact is afgestemd op uw levensstandaard, wensen en normen.
Bent u geïnteresseerd in het concept van Nobilis dan bent u van harte welkom een individuele
afspraak te maken. Dit kan telefonisch via 023-5100333 of door te mailen naar info@nobilis.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Nobilis www.nobilis.nl.

Zorg tijdens de feestdagen
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook tijdens de
feestdagen de gewenste ondersteuning. Mocht u tijdens en/of
rondom de feestdagen niet thuis zijn of juist visite hebben
waardoor de verpleegkundige of verzorgende niet hoeft te
komen dan zou het fijn zijn als u dit van te voren aan ons
doorgeeft zodat wij de planning en het aantal in te zetten medewerkers hier op kunnen
aanpassen. Indien u dat wenst, kunnen wij een ander zorgmoment voor u inplannen.
Met Kerst en op Nieuwjaarsdag wordt er geen huishoudelijke hulp verstrekt. Indien de dag dat
u normaliter hulp bij het huishouden ontvangt samenvalt met een van deze dagen, kunt u
samen met uw vaste medewerker of de manager een andere dag regelen.
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Aanvullende huishoudelijke ondersteuning
Krijgt u huishoudelijke ondersteuning, maar wilt u wat extra hulp in huis? Of bent u mantelzorger,
staat u ingeschreven bij Tandem, en wilt u graag tijdelijk ondersteuning bij het huishouden?
Dan is een beroep op de aanvullende huishoudelijke ondersteuning misschien wel iets voor u!
In de gemeente Ouder Amstel en de gemeenten uit Zuid-Kennemerland is het mogelijk om door
middel van de “HHT-regeling” tegen een laag tarief extra uren ten behoeve van de hulp bij het
huishouden in te kopen.
Deze extra hulp kunt u aanvragen bij uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact met
Nathalie Bienfait of Ivanka Ratcheva via 023-5100300 of mailen naar info@flexicura.nl.

Contactgegevens
Het kantoor van FlexiCura is tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via het algemene
telefoonnummer 023-5100300 of per mail via info@flexicura.nl.
Het is echter ook mogelijk om direct met de afdeling van uw keuze te bellen. Hieronder treft u
per afdeling een overzicht van de rechtstreekse telefoonnummers en het mailadres.
Afdeling / Functie

Telefoonnummer

Mailadres

Directeur

023-5100310

Ivanka@flexicura.nl

Hulp bij het huishouden

023-5100304

Nathalie@flexicura.nl

Verzorging en verpleging

023-5100301
023-5100302
023-5100303

Thuiszorg@flexicura.nl

Nacht- en 24-uurszorg

023-5100311

Thuiszorg@flexicura.nl

Financiële administratie

023-5100308
023-5100309
023-5100316

Administratie@flexicura.nl

Arbo-gericht werken
FlexiCura besteedt veel aandacht aan het Arbo-gericht werken om
uitval van uw medewerker ten gevolge van een verkeerde werkhouding
of overbelasting te voorkomen.
Zo hebben alle medewerkers dit najaar een training gevolgd over hoe
zij de fysieke belasting binnen hun werkzaamheden tot een minimum
kunnen beperken. Dit kan bijvoorbeeld door de benodigde hulp- en
schoonmaakmiddelen op werkhoogte te zetten.
Zoals op de foto te zien is, nemen de medewerkers de tips ter harte.
“We moeten allemaal aan onze rug denken dus ik dacht
waarom gebruik ik geen rollator bij de cliënten die er een
hebben staan en hem toch even niet nodig hebben.”
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