
EEn bEtaalbarE inwonEndE  
zorgvErlEnEr voor dE 
dagElijksE (24 uurs) zorg

www.au-care.eu

Zo lang mogelijk thuis blijven  
wonen dat wil toch iedereen!



Wat doet Au Care? 

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen  
dat wil toch iedereen!

Thuis blijven wonen met de zorg die u nodig heeft dat kan! Kies 
voor een inwonende zorgverlener van Au Care en voorkom een 
groot beroep op vrienden, kennissen, ouders, partner of kinderen.

Wat is een inwonende zorgverlener?

Een ervaren en betrokken zorgverlener die graag uw verzorging, 
begeleiding en/of verpleging op zich neemt. Daarnaast kan de 
inwonende zorgverlener de huishouding doen. Bij een dokter of 
ziekenhuisbezoek gaat hij of zij met u mee en begeleidt u. 

Uw zorgverlener is beschikbaar binnen de afgesproken tijden. Ook 
‘s nachts wanneer het nodig is. Samen met u maken we goede 
afspraken over het werk en de werktijden, afgestemd op uw 
wensen. En veranderen uw wensen of uw situatie? Dan passen 
we de afspraken gewoon aan. Een inwonende zorgverlener is 
inzetbaar voor:

 • Thuiszorg / 24 uurs-zorg

 • Dementerende ouderen zorg

 • Terminale zorg

 • Zorg bij chronische ziekten of aandoeningen

 • Kinderen met een zorgvraag



Hoe werkt Au Care?

 •  Bij iedere aanvraag die we ontvangen voor een inwonende 
zorgverlener proberen we zoveel mogelijk relevante 
informatie over de aanvrager, diens ziektebeeld en prognose, 
de interesses, gezins- en woonsituatie, de benodigde 
vaardigheden, de eisen en verwachtingen te verzamelen. 

 •  Onderdeel van dit traject is een huisbezoek en een gesprek. 

 •  Op basis van beschikbaarheid van zorgverleners en de kennis 
die we hebben over aanvrager en zorgverlener, proberen we 
vervolgens een zo goed mogelijke match te maken. 

 •  Meestal presenteren we een eerste en tweede keuze.

 •  Bij interesse houden we een intakegesprek met u. 

 •  Kost en inwoning (een eigen kamer) stelt u ter beschikking

Au Care leidt zelf Europese zorgverleners, veelal met een 
verpleegkundige achtergrond, op in haar eigen school in Hongarije. 

Na een intensieve opleiding van een maand leggen zij een examen 
af op A1 niveau Nederlands en hebben zij voldoende basiskennis 
van de Nederlandse taal en cultuur om een goede start te maken. 
In Nederland volgt een vervolgcursus Nederlands. 

Onze school was te zien in een uitzending van 3Onderzoekt 
(EO). Zie de link naar dit programma op www.au-care.eu.



Waarom Au Care? 

Momenteel staat de zorgsector dagelijks in het nieuws. 
Veelal ingegeven door bezuinigen en beleidsveranderingen 
van de overheid. Helaas raken deze veranderingen direct de 
zorgbehoevenden, familieleden en medewerkers in de zorg. Een 
onomkeerbare trend die zich verder zal ontwikkelen richting een 
verdere verzelfstandiging van de zorgmarkt waarbij de overheid 
enkel een faciliterende en controlerende rol zal hebben. 

Daarom Au Care?

Vanuit de ontwikkelingen in de zorgmarkt heeft Au Care haar 
visie ontwikkeld en biedt met haar dienstverlening (inwonende 
zorgverleners) een adequate oplossing zodat hulpbehoevende 
(en naaste familie) niet aan hun lot over gelaten hoeven te 
worden. Hierdoor krijgen zorgbehoevenden (en familie) weer 
meer grip op hun eigen situatie en kunnen (langer) in hun eigen 
omgeving blijven wonen. Wij en onze medewerkers:

• Hebben jarenlange ervaring in de zorg.

•  Selecteren onze nieuwe inwonende
zorgverleners persoonlijk.

•  Hebben een school in Hongarije om Nederlands
en de Nederlandse cultuur te leren.

•  Zijn verzorgenden tot en met
gespecialiseerde verpleegkundigen.

•  Maken samen met u beste match.

Bel 030 - 8201123
om de mogelijkheden van 
een inwonende zorgverlener 
te bespreken



Referentie
Karo Rozeboom : 
“Alles loopt op rolletjes”

“Ik kon het niet aanzien, mijn moeder in een verpleegtehuis. Op een 
gesloten afdeling. “Ik ga onder geen voorwaarde mijn huis uit!”, heeft 
ze jaren geroepen. Maar ze was dement. Had al twee keer per dag 
thuiszorg, twee dagdelen per week een particuliere hulp, fysio, trombo-
sedienst en wijkverpleegster aan huis. En vele uren mantelzorg van mij. 
Toen ze eind februari een forse beroerte kreeg, was het geestelijk ge-
daan en mocht ze van de medici niet meer naar huis. En omdat het zo 
acuut was, werd een tehuis voor ons gekozen, eentje flink uit de buurt. 
Ik heb mijn moeder in drie maanden tijd in sneltreinvaart zien afglijden. 
Ze at niet, dronk nauwelijks, weigerde medicijnen, werd angstig, de-
pressief, wantrouwend, incontinent en ze kon opeens niet meer lopen. 
Toen de verpleeghuisarts mij vertelde dat mijn moeder in deze conditie 
hooguit nog enkele maanden zou leven, ging bij mij de knop om. 

Eigenlijk zocht ik een particuliere instelling, waar mijn moeder meer 
liefde en aandacht zou krijgen. Al zoekende op internet, stuitte ik op 
Au Care. Ik vulde het contactformulier op de site in, want ik wilde hier 
meer van weten. Dezelfde avond nog werd ik teruggebeld. Na een fijn 
gesprek, waarin ik eindelijk het gevoel had dat iemand begrip had en 
meedacht, maakte ik een afspraak voor een intakegesprek. Het was 
duidelijk: mijn moeder kon naar huis! Met duozorg zou zij alle zorg en 
aandacht krijgen die ze verdient en nodig heeft. 1,5 week later haalde 
ik een volkomen verwilderd en uitgemergeld dametje op, dat niet kon 
geloven dat ze naar huis mocht. Inmiddels zijn we vier maanden ver-
der als ik dit schrijf. Wat ben ik blij dat ik met Au Care in zee ben 
gegaan. Erika en Liza horen inmiddels bij de familie. Het zijn schatten! 
Mijn moeder had het niet beter kunnen treffen. Ze werken om beurten 
twee weken en gaan dan weer twee weken naar huis. De wissels gaan 
geruisloos, ik heb er eigenlijk geen omkijken naar. Natuurlijk heb ik in 
het begin de nodige tijd gestoken in het wegwijs maken in het huis 
en de buurt. Maar alles loopt op rolletjes nu. En het belangrijkste: wat 
gaat het goed met mijn moeder en wat is ze fantastisch opgeknapt. Ze 
is niet meer ondervoed, eet met smaak en volle borden, is niet meer 
incontinent, ze loopt weer redelijk. Maar vooral: ze is happy. En dat 
ben ik ook. Alle lof voor mijn Hongaarse meiden!”

PS. “Wilt u mij persoonlijk spreken, vraag naar mijn nummer via Au Care?” 

Zie voor meer referenties onze website (www.au-care.eu) 
onder het kopje ‘over ons’.



“Wat ons uniek maakt is dat wij investeren in onze 
mensen. Wij leren ze namelijk Nederlands en de 
Nederlandse cultuur voordat ze naar Nederland 
komen. Zoekt u een Nederlands sprekende en 
inwonende zorgverlener? Uw eigen zorgverlener die 
vrijwel permanent aanwezig is? En niet telkens een 
‘ander gezicht’? Dan hebben wij de oplossing voor u! 
Een inwonende, ervaren en betrokken zorgverlener”. 

Bill Wind 
Directeur Au Care

Voor uitgebreide informatie kunt u ook terecht op: 

www.au-care.eu

Zie onze website voor een uitgebreid overzicht van direct 
beschikbare zorgverleners.

Meer weten?

Bel om de mogelijkheden van een inwonende zorgverlener te 
bespreken via 030 - 8201123. Ook bereikbaar buiten kantooruren en 
in het weekend! 


