Nieuw en
uniek in
Twente!

Contact

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over kosten. We zorgen dan ook dat
u vooraf weet wat u voor uw zorg gaat betalen. Iedereen die van thuiszorg gebruik
maakt, moet een eigen bijdrage betalen. Dat geldt zowel voor zorg in natura, als voor
zorg via het persoonsgebonden budget (PGB).

Omdat u
gelukkig
ouder wilt
worden

U leeft , wij zorgen

Vanuit onze achtergrond en jarenlange werkervaring in een grote zorgorganisatie,
zijn we ervan overtuigd een bijdrage te kunnen leveren aan het gelukkig ouder
worden in Twente.
Onze passie voor zorg maakt dat we willen weten wat de wèrkelijke zorgbehoefte is.
Deze bestaat naar ons idee niet alleen uit medisch beleid en behandeling. Het gaat veel
meer over bejegening en persoonlijke aandacht. Dit is wat we hebben samengebracht
in Zosaam.
We willen zelf nauw betrokken zijn en blijven bij de zorg. We kunnen dit echter
niet alleen. We werken daarom samen met zelfstandig ondernemers in de zorg die
zich herkennen in onze visie, en dit ook zullen uitdragen.

Het bedrag dat u uiteindelijk zelf voor uw zorg moet betalen is onder andere
afhankelijk van de wet waaronder uw zorg valt (WMO, WLZ of ZVW), maar ook van
uw zorgverzekering en polis.
We beseffen goed hoe lastig de zoektocht in dit regellandschap is. We zijn dan ook van
harte bereid u hierin te begeleiden. Neem gerust contact met ons op. Dit kan via onze
website of gewoon telefonisch. Wanneer we niet in staat zijn om de telefoon direct
te beantwoorden, bellen we u binnen 24 uur terug. We maken dan graag een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

Veronique Sauerwald
Boddenkampsingel 138
7514 AS Enschede
053 - 436 00 16

Irma Strootman
Hoofdstraat 25 A
7561 AB Deurningen
074 - 204 82 22

Ons mailadres: info@zosaam.nl
Meer info op www.zosaam.nl

brengt zorg tot leven

Zorg zoals zorg
bedoeld is
brengt zorg tot leven

Zorg zoals zorg bedoeld is

Omdat je familie
je alles waard is

Wilt u graag thuis blijven wonen, in uw eigen veilige en vertrouwde omgeving?
Wilt u graag blijven leven zoals u leefde, met de mogelijkheid om eigen keuzes te
maken? Wilt u kunnen blijven genieten van alles wat u zelf met hard werken heeft
opgebouwd? Wilt u zo lang mogelijk samen zijn met mensen die u dierbaar zijn?

Herken je dit?

Uw goede
leven
staat altijd
centraal

Natuurlijk wilt u dat.
Maar wat als dit alles niet meer zo vanzelfsprekend is? Als voor uzelf zorgen niet
meer zo makkelijk gaat? Wat als u, met het vorderen van de leeftijd, niet meer zo
sterk en gezond bent?
Wij , Veronique en Irma, willen juist dan heel graag met u meedenken om te kijken
naar passende oplossingen. Oplossingen die u helpen die volgende stap wèl te
kunnen doen. Misschien is ‘er zijn’ al genoeg. Samen zoeken naar een weg waarin
u nog steeds zelf de regie hebt. Soms is persoonlijke zorg of verpleging noodzakelijk.
Ook dan zullen wij er zijn.

Voor u

Zosaam is opgericht met de gedachte dat zorg begint met aandacht en respect voor
de persoonlijke behoefte en beleving van de mens. Met dat uitgangspunt levert
Zosaam zorg à la carte.
Wij geloven in een welverdiende oude dag waarin ‘leven zoals je leefde’ en de zorg en
aandacht voor dierbaren onze drijfveren zijn. We beloven dat we ons uiterste best
zullen doen om meerwaarde te creëren voor u als mens.

Veronique Sauerwald en Irma Strootman

Hoe graag je ook zou willen om er vaker
voor je vader of moeder te zijn, soms
lukt het gewoonweg niet. Je eigen werk,
je eigen gezin en alle leuke èn minder
leuke sociale verplichtingen vullen al
grotendeels je agenda.

Respectvol en samen

U bepaalt zelf wat u nodig heeft en geeft richting aan. Wij kunnen u ondersteunen bij
de dagelijkse dingen in het leven, zoals het helpen bij het bereiden van een maaltijd
of het begeleiden naar een specialist. Wij zijn er voor u als het gaat om uw persoonlijke
verzorging, uw medicijngebruik of wanneer er een complexe zorgvraag speelt. Zosaam
begeleidt u ook naar een eventuele toekomstige woon-situatie. In alles blijft ons motto
‘Uw goede leven centraal’.

Omdat je familie je alles waard is maar
je niet altijd in de buurt kunt zijn, is het
fijn te weten dat er goed voor hen gezorgd
wordt. Wij willen graag de professionele
dochter zijn die ondersteunt wanneer het
nodig is. Zodat jij tijdens de waardevolle
contactmomenten ècht kunt genieten
van het samenzijn.

Zorg tijdens uw vakantie

Ook voor u

Graag nemen we, wanneer u het mooie Twente bezoekt, de zorg over die nodig is om
ontspannen te verblijven op uw locatie. Uw eigen zorgorganisatie kan hierover contact
met ons opnemen, zodat we op de hoogte zijn van alle bijzonderheden. Maar ook zonder
indicatie kunt u ons benaderen. We bepalen graag samen met u welke zorg nodig is,
zodat niets uw verblijf nog in de weg zal staan!

Ook voor u, de behulpzame
mantelzorger, willen wij er
zijn. Om de zorg en zorgen
te delen of om die juist (even)
uit handen te nemen.

Gewoon,
om de zorg
en zorgen
te delen

