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Professionele zorgverlening,  
gewoon bij u thuis
U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien 
al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving blijft u het liefst wonen. En dat is mogelijk! Ook 
als u te maken hebt met ziekte of lichamelijke beperkingen. Onze professionele zorgverleners 
bieden u de persoonlijke verzorging of verpleging die u nodig hebt.

Is het voor het eerst dat u gebruik maakt van thuiszorg? Of hebt u al vaker hulp gehad van een 
zorgverlener? In deze brochure geven we u alvast nuttige informatie over de mogelijkheden 
en voorwaarden van RST Zorgverleners. Samen met u brengen we graag in kaart hoe we u de 
beste thuiszorg kunnen bieden. We stemmen onze zorgverlening zo goed mogelijk af op uw 
persoonlijke wensen. Zo krijgt de noodzakelijke zorg voor u een plaats in uw dagelijks leven. 
Gewoon thuis, met RST Zorgverleners dichtbij. Een vertrouwd idee.

“Samen met u brengen we graag in kaart  
hoe we u de beste thuiszorg kunnen bieden”
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RST Zorgverleners,  
een vertrouwd idee
Kwaliteit
Een vertrouwd idee. Zo vatten we bij RST Zorgverleners samen wat we voor u willen zijn. Het is 
een vertrouwd idee voor u als u een professionele zorgverlener ontmoet. Een zorgverlener met 
achter zich een organisatie waarin u als cliënt centraal staat en kwaliteit veel aandacht krijgt. 
Niet voor niets zijn we HKZ-gecertificeerd. Als zorgorganisatie zijn we een stichting zonder 
winstoogmerk.

Identiteit
Het is ook een vertrouwd idee dat RST Zorgverleners dezelfde levensovertuiging heeft als u. 
Ook wij willen ons dagelijks laten leiden door de Bijbel en de belijdenisgeschriften. We hebben 
dezelfde ideeën als u over praktische zaken als kleding, mediagebruik en muziek. Op zondag 
beperken onze zorgverleners zich tot het noodzakelijke werk en gaan zij, als de situatie het 
toelaat, graag tenminste één keer naar de kerk. Kortom, u mag van onze zorgverleners een  
reformatorische levenshouding verwachten. Omgekeerd verwachten we van u respect voor 
deze principiële uitgangspunten. Het is deze wederzijdse herkenning die u en RST Zorgverle-
ners dichter bij elkaar brengt. Een vertrouwd idee.
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“Wij geven u graag de zorg 
die u nodig hebt”
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Verpleging en  
Persoonlijke verzorging  
Thuiszorg
U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig. Misschien tijdelijk, bijvoorbeeld na een  
ziekenhuisopname. Misschien voor langere tijd, omdat u te maken hebt met lichamelijke  
beperkingen. Wij geven u graag de zorg die u nodig hebt. Daarbij kan het om hulp bij de  
persoonlijke verzorging gaan, zoals het wassen, eten en aankleden. We hebben daarvoor  
een team profes sionele verzorgenden. Het kan ook zijn dat u verpleging nodig hebt, met  
het oog op bijvoorbeeld complexe wondverzorging, sondevoeding of infuusbehandeling. In 
dat geval komen onze verpleegkundigen bij u thuis.

Advies 
We geven u ook graag advies. Moet u gebruik (leren) maken van hulpmiddelen? Moet u na  
een ziekenhuisopname rekening houden met beperkingen? Hebt u te maken met een acute  
of chronische ziekte óf een handicap? We geven u deskundige en praktische adviezen voor  
het dagelijks leven in de thuissituatie.

De vergoeding  
van de zorgverlening
We leggen u in het kort uit hoe de financiering van de zorg geregeld is. 
Onze wijkverpleegkundige helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en het aanvragen 
van een (her)indicatie. Neem contact met ons op als u hier gebruik van wilt maken.

De Zorgverzekeringswet
Hebt u een indicatie voor persoonlijke verpleging & verzorging dan wordt deze vergoed vanuit het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij verpleging & verzorging denken we bijvoor-
beeld aan het toedienen van medicatie, verzorgen van een wond of hulp bij het aankleden en 
wassen. De zorg wordt alleen betaald door uw zorgverzekeraar als u in het bezit bent van een 
geldige indicatie die door onze wijkverpleegkundige kan worden opgesteld.
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Voor eigen rekening
Ook zonder indicatie kunt u bij ons zorg krijgen. U kunt dan als particulier gebruik maken van al 
onze zorgproducten. Wij brengen de verleende zorg bij u in rekening.

Uw indicatie 
Wie betaalt, bepaalt. Deze eenvoudige regel geldt ook in de thuiszorg. Om te beoordelen welke 
zorg u nodig heeft om langer thuis te kunnen blijven wonen, neemt u contact op met RST 
Zorgverleners. Er komt dan een wijkverpleegkundige bij u thuis om te bepalen of u voor zorg in 
aanmerking komt. Er wordt gekeken naar zorg, maar ook naar overige nodige ondersteuning. 
Aan de hand van de indicatie bepaalt de wijkverpleegkundige samen met u de inhoud van de 
zorgverlening. 

Twee manieren van vergoeden
Als u een indicatie hebt – en dus recht op zorg die door de Zorgverzekeringswet wordt 
vergoed – kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. 

 »  Zorg in natura. De zorg die wij aan u leveren, wordt door de 
Zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons uitbetaald.

 »  Persoonsgebonden budget (PGB). Als u voor een PGB kiest, koopt u zelf 
uw zorg in. U ontvangt de zorgvergoeding en besteedt dit onder bepaalde 
voorwaarden aan uw thuiszorg. U hebt zelf de regie, maar daar staat tegenover 
dat u ook meer moet regelen. We raden u daarom aan om eerst contact op 
te nemen met de Zorgverzekeraar in uw regio voor meer informatie.
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Zorgverlening in de praktijk
De planning
Samen met u maken we afspraken over de zorgverlening. Op welke dagen zullen we bij u komen 
en hoe laat? Wat vindt ú prettig? We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wen-
sen. En als er geen zorgverlener beschikbaar is op het tijdstip dat uw voorkeur heeft, vinden we 
daar samen een goede oplossing voor.
Mocht u onverhoopt geen zorg nodig hebben, meldt u dit dan aan onze medewerker op de 
afdeling Planning minimaal 48 uur voordat u de zorg van ons zou ontvangen. Voor zorg die later 
wordt afgezegd, dus 1 of 2 dagen van tevoren zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

De mensen
Eén van onze zorgverleners wordt uw vaste aanspreekpunt. We noemen dat de eerstverantwoor-
delijke verzorgende of verpleegkundige. Samen met andere zorgverleners biedt zij u de zorg waar 
u behoefte aan hebt. U zult de verschillende zorgverleners van RST Zorgverleners al snel leren 
kennen. Behalve onze medewerkers in vaste dienst zetten wij, wanneer u daar toestemming 
voor geeft, ook verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding in. Deze leerlingen of stagiaires 
worden vanzelfsprekend zorgvuldig begeleid door onze professionals. RST Zorgverleners maakt 
geen gebruik van de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie.

Het zorgdossier
We leggen bij u een zogenaamd zorgdossier neer. In dit dossier hebt ú inzicht, maar ook onze 
zorgverleners. Daardoor weten u en onze medewerkers altijd precies wat er is afgesproken 
en wat belangrijke aandachtspunten zijn. Ze zijn dan ook gewend om als zij bij u arriveren, als 
eerste het zorgdossier door te nemen. In het zorgdossier vindt u onder meer het zorgplan. Hierin 
staat wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn en hoe we samen met u invulling geven aan 
uw zorgvraag/wensen. Uw indicatie is daarbij het uitgangspunt. Wat er ook verandert en welke 
afspraken we ook maken, in het zorgdossier is alles terug te vinden.

Hulpmiddelen
Hebt u hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel of een tillift? Er zijn bij u in de regio organisaties 
waar u deze kunt lenen of huren. Uw eerstverantwoordelijk verzorgende kan u daarbij helpen.

Mantelzorg
In onze zorgverlening hebben wij oog voor u, uw familie en overige mantelzorgers die om u heen 
staan. Als het nodig is geven wij u advies over hoe zij zo goed mogelijk samen met ons voor u 
kunnen zorgen. Indien nodig geven wij advies bij welke organisaties en instanties uw naasten 
advies of hulp kunnen vragen. 
De wijkverpleegkundige zal tijdens de indicatiestelling ook beoordelen of er taken zijn die door 
mantelzorg overgenomen kunnen worden.

24 uur bereikbaar
U kunt ons 24 uur per dag bereiken. Dat is een vertrouwd idee. Komt een zorgverlener bijvoor-
beeld niet op de afgesproken tijd of zijn er onverwachts veranderingen in uw zorgsituatie, dan 
kunt u ons direct bereiken. Het telefoonnummer vindt u in het zorgdossier. Voor spoedeisende 
medische zaken blijft uw (huis)arts het aanspreekpunt.
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“Het uitgangspunt van RST Zorgverleners 
is dat respect voorop moet staan”
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Wat u verder moet weten
Het privacyreglement
RST Zorgverleners gaat zorgvuldig om met uw privacy. Zo zijn onze medewerkers verplicht om 
alles geheim te houden wat zij als zorgverlener van u weten. Uw gegevens worden bovendien 
behandeld conform het privacyreglement. Dat betekent onder meer dat u recht hebt op inzage 
in uw gegevens. Ook hebt u recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging 
en verwijdering van deze gegevens.

Respect staat voorop
RST Zorgverleners wijst het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen in uw 
thuissituatie af, tenzij alle alternatieven zijn onderzocht maar geen passende oplossing bieden 
en de situatie ernstig gevaar voor u en/of uw omgeving oplevert. Het uitgangspunt van RST 
Zorgverleners is dat ook in deze situaties het respect voor u voorop moet staan. Door middel 
van begeleiding, het geven van advies en een intensieve samenwerking met uw mantelzorg is 
het mogelijk om toch tot een verantwoorde en respectvolle keuze te komen. U kunt desgewenst 
ook een schriftelijke wilsverklaring op (laten) stellen. Dit is een document waarin u vastlegt 
wat u wilt dat er met u gebeurt als u daar zelf niet meer over kunt beslissen. Wij adviseren u 
verder om, indien nodig, afspraken te maken over het wel of niet toestaan van medische en / of 
verzorgende handelingen. Deze afspraken maakt u met uw (huis)arts. RST Zorgverleners heeft 
daarom bij de totstandkoming hiervan geen verantwoordelijkheid.

De cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt uw belangen als cliënt. De raad vertegenwoordigt u bij de Raad van 
Bestuur door vanuit uw gezichtspunt te adviseren over het zorgbeleid. Vooral de kwaliteit van 
de zorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt. U kunt in contact komen met de cliëntenraad 
door een mail te sturen naar cliëntenraad@rstzorg.nl of te bellen naar 0342 - 42 23 24.

Waardering? Klachten?
Onze zorgverleners zijn professionals die zich graag inzetten voor een uitstekende zorgver-
lening. Veel cliënten waarderen de manier waarop zij dat doen. Bent u tevreden, dan doet het 
onze medewerkers goed als zij dat van u horen. We hebben als regel dat zorgverleners geen 
geld of cadeaus mogen aanvaarden. Uw complimenten zijn meer dan voldoende!
 
Het kan ook voorkomen dat u een vraag of een kritische opmerking hebt over de zorgverlening. 
De eerstverantwoordelijk verzorgende is dan uw aanspreekpunt. De kans is groot dat u samen 
tot een goede oplossing komt. Is dat niet het geval, dan kunt u een brief schrijven aan de Raad 
van Bestuur. Leidt ook dat niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht indienen bij de 
klachtencommissie. Hierbij kunt u eventueel de hulp vragen van de Nederlandse Patiëntenver-
eniging (NPV). U kunt de NPV bereiken op telefoonnummer 0318 - 54 78 88 of via www.npvzorg.nl.
Adresseer uw brief aan de klachtencommissie als volgt:
RST Zorgverleners, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 154, 3770 AD Barneveld
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Waar zitten we
RST Zorgverleners is landelijk actief.  
Het werk gebied is ingedeeld in drie  
regio’s. Elke regio heeft een regiokantoor.

Hoofdkantoor RST Zorgverleners
Burg. Kuntzelaan 27a
Postbus 154, 3770 AD  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio A, Rhenen t/m Staphorst, Rijssen 
Burg. Kuntzelaan 27a
3771 EP  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio B, Randstad t/m Betuwe
Ridderpoort 7a
2984 BG  Ridderkerk 
T 0180 - 74 50 10

Regio C, Zeeland en Goeree-Overflakkee
Van de Spiegelstraat 2 
4461 LL  Goes
T 0113 - 74 50 94

Centraal telefoonnummer 0342 - 42 23 24
F 0342 - 42 25 50, info@rstzorg.nl    
www.rstzorg.nl

Maart 2016

erkend leerbedrijf
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