Langer
thuis blijven
wonen?
Dat kunt u
zelf regelen!

Carenzorgt en
uw zorgomgeving

Leven met zorg betekent vaak dat verschillende personen
zich met uw welzijn gaan bezighouden. U krijgt bijvoorbeeld
te maken met de (thuis)zorg, de arts, fysiotherapeut en
familie of kennissen die u heeft gevraagd om te helpen.
Dat is fijn, want sommige taken gaan niet meer zo makkelijk
als vroeger! De mensen met wie u samenwerkt rondom
uw welzijn en gezondheid wordt een zorgnetwerk of
zorgomgeving genoemd.
En omdat zij allemaal wekelijks bij u op de planning staan,
is het wel handig om dit in één gezamenlijke agenda bij
te houden. Maar ook zodat de thuiszorg bijvoorbeeld ziet
wanneer u visite krijgt van uw familie of wanneer u bij
de kapper bent. Daarvoor hebben wij het cliëntportaal
www.carenzorgt.nl.
Samen met uw zorgomgeving en Carenzorgt krijgt u meer
regie over uw huishouden en de zorg. In deze brochure
leggen we uit hoe u dit zelf kunt regelen.

www.carenzorgt.nl

Uw eigen account
op www.carenzorgt.nl
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CARE

Hulp nodig?

Maak nu uw account aan op Carenzorgt.nl

