“Naast de zorg moet er vaak
ook veel geregeld worden.
Apotheek, verzekering.
Florein helpt daarbij.“
> Florein doet stapje extra

“ Samen de periode van zorg
afronden.“

Florein
24-uurs zorg

Tot 24 uur per dag
Florein biedt u 24 uur per dag zorg met hulp van één
zorgverlener per dag. Een hele geruststelling als u weet
dat u bijvoorbeeld ook ’s nachts met goede zorg omringd
bent.

Thuis met alle zorg omringd
24-uurs zorg

Gespecialiseerd in Palliatieve zorg

In de laatste levensfase geeft dit u, uw partner en familie
de rust en ruimte om waardig afscheid te nemen.
Als u dit wenst kan uw familie direct
bij uw zorg betrokken blijven.

> Florein biedt goede nazorg

24 uur per dag en 7 dagen
per week bereikbaar:
070 - 300 48 03
ptz@florein.nl
Kijk ook op: www.florein.nl
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Kantoor Florein
Laan van Vredenoord 1
2289 DA RIJSWIJK

Thuis met alle zorg omringd
>

24 uur per dag.

>

Met persoonlijke aandacht en professionele zorg.

>

De zorg organiseren wij in samenspraak met u en
familie. Wij zijn te gast in uw huis en hebben respect
voor uw wensen en gewoonten.

>

Vertel ons uw wensen, er is meer mogelijk dan
u denkt. Florein kijkt hoe we deze kunnen vervullen.

24 uurszorg wordt vanuit ZVW vergoed

Florein biedt 24 uur per dag zorg met een
team van ervaren en gecertificeerde zorgverleners. Afhankelijk van uw situatie kan dit
variëren van specialistische verpleegkundige
zorg tot verzorging.

Kwaliteit staat voorop
Florein biedt kwaliteit.
We zijn gecertificeerd en werken alleen
met goed opgeleide en gecertificeerde
verpleegkundigen en verzorgenden.

Ons team staat voor u klaar om te zorgen dat een periode
van intensieve zorg, zoals tijdens de laatste levensfase, naar
uw wens wordt ingevuld. U heeft de regie in uw huis. Met
onze ervaring geven wij u graag advies en regelen wij bijvoorbeeld ook hulpmiddelen of overleggen met de huisarts
of behandelend specialist.

Dat is niet het enige. Voor het verlenen van 24-uurs zorg is
voor een goede zorg ook veel ervaring nodig. Daarom zet
Florein voor de 24-uurs zorg
speciaal geselecteerde ervaren verzorgenden en verpleegkundigen in.
Florein zorgt, da’s helder.

Onze teams bestaan zoveel mogelijk uit dezelfde zorgverleners.
Een vertrouwd gezicht vinden wij belangrijk.

“ Samen met de familie
goed de zorg indelen.
Dat geeft ruimte en rust
om goed afscheid te
nemen.“
> Florein houdt persoonlijk contact

“ Een vertrouwd gezicht en
een vast team.“
> Florein staat voor u klaar

.

o.a. in Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg,

Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, andere regio’s in overleg

