
Liefdevolle hulp 
voor uw ouders, 
partner of kind
ZorgMies Amsterdam-Amstelveen is er 
voor iedereen van jong tot oud, die 
ondersteuning kan gebruiken. Als we 
ouder worden of er alleen voor staan, zijn 
dagelijkse klusjes soms niet meer zo 
eenvoudig. Maar het kan ook zo zijn dat de 
zorg voor een ziek gezinslid te veel wordt. 
Er zijn bij ons veel vormen van 
niet-medische ondersteuning mogelijk. 
Wij bieden u graag de helpende hand. Zo 
voorkomt u achteraf te moeten zeggen ‘dit 
hadden we anders moeten doen’.

ZorgMies - wat wij doen
Mantelzorgondersteuning bieden aan 
mensen die extra hulp nodig hebben en de 
eenzaamheid onder ouderen verkleinen. Dat 
is al vele jaren het streven van ZorgMies. 
Want iedereen verdient persoonlijke zorg en 
aandacht, een vertrouwd gezicht en een 
luisterend oor. Met haar ruim 40 vestigingen 
in Nederland heeft ZorgMies bewezen hier 
succesvol in te zijn.

Hulp in huis
Samen koken of een 
boodschap doen. Onze 
ZorgMiesen ondersteunen 
u bij de dagelijkse 
activiteiten.

Gezelschap
Als u behoefte heeft aan 
een gezellige wandeling 
of goed gesprek onder 
het genot van een kopje 
koffie of thee.

24-uurs zorg
Moet u wachten op een plek 
in een verzorgingstehuis? 
ZorgMies biedt dag en 
nacht welzijnszorg 
aanvullend op de reguliere 
thuiszorg. 

Slaap- & 
Waakservice
Na afloop van een 
ziekenhuisopname bent 
u liever niet alleen thuis. 
Met een ZorgMies in 
huis beleeft u een 
zorgeloze nacht.

Begeleid vervoer
Begeleiding nodig naar 
het ziekenhuis of de 
huisarts? ZorgMies 
biedt het gemak van 
begeleid vervoer.

Gezinshulp
ZorgMies biedt gezinshulp 
aan ouders die wel wat 
extra hulp kunnen 
gebruiken bij de zorg van 
hun kind.
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Kies voor de voordelen
van ZorgMies:

Een vertrouwd gezicht: een goede match tussen 
u en onze ZorgMiesen vinden wij erg belangrijk. 
Daarom heeft u bij ZorgMies altijd een vertrouwd 
gezicht in huis. Alle ZorgMiesen zijn persoonlijk 
door ons geselecteerd.

Flexibele zorg: 'nee' is voor ons geen optie. Of u 
nu 2 uur per week ondersteuning nodig heeft of 
24-uurs zorg, bij ZorgMies krijgt u toegewijde 
zorg die bij u past.

Vergoeding vanuit PGB (Persoons Gebonden 
Budget): heeft u een indicatie via gemeente, 
zorgkantoor of zorgverzekeraar? Dan kunt u 
aanspraak maken op een PGB. De diensten van 
ZorgMies kunnen hieruit worden vergoed.

Geen wachtlijst: wij hebben geen wachtlijsten en 
kunnen u snel helpen met uw zorgvraag.

Wilt u meer informatie over onze diensten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

Annebel Wegdam, Marrit Akkerman & Simone Born

020 – 22 59 411

amsterdam-amstelveen@zorgmies.nl

www.zorgmies.nl
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