Thuiszorg in Suriname!
Tijdens uw vakantie vergoed door uw
Nederlandse zorgverzekeraar

Persoonlijke Verzorging, Verpleging,
Palliatieve Verpleging, Kraamzorg,
Huishoudelijke zorg
Quality Care Thuiszorg (QCT) biedt al ruim 10 jaar thuiszorg
in Paramaribo. Onze gediplomeerde verpleegkundigen en
verzorgenden zijn dagelijks onderweg om zorg vanuit hun
hart te bieden. Professionele zorg met betrokkenheid, liefde, aandacht en een luisterend oor.
Tijdens uw verblijf in Suriname, kunt u de thuiszorg die u in
Nederland vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar, van QCT
ontvangen. Dit zonder extra kosten. U neemt uw geïndiceerde zorg mee op uw vakantie in uw geliefde land Suriname. U
kunt ook zorg inkopen middels uw Persoons Gebonden Budget PGB).

www.qualitycarenv.com
‘Al meer dan 10 jaar uw meest betrouwbare
thuiszorgorganisatie in Suriname.’

Hart voor zorg
Erkend door het Ministerie van Volksgezondheid & ISO 9001 gecertificeerd.

U woont in Nederland en
gaat op vakantie naar Suriname
Onze adviseur in Nederland, Bianca
Kroonenberg, zal in contact met u
de gewenste zorg voor u coördineren. Zij regelt de gehele administratie met uw zorgverzekeraar en
houdt contact met Quality Care
Thuiszorg (QCT) in Suriname om de
zorg te organiseren. Zo kunt u onbezorgd uw verblijf naar
‘Switi Sranan’ voorbereiden.
Na aankomst in Suriname ontvangt
u een bezoek van onze zorgcoördinator, zij stemt met u de zorg af en
zal gedurende uw verblijf uw contactpersoon zijn. Zij borgt de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

Thuiszorg voor uw familie
in Suriname
Steeds vaker wordt de mogelijkheid
ontdekt om professionele thuiszorg in te zetten voor familie in
Suriname.
‘Van zorg voor een geliefde,
voor vader, moeder,
opa, oma, tot oom en tante of...‘

Om zeker te zijn van kwalitatief
goede en betrouwbare zorg, kunt u
met een gerust hart kiezen voor
Quality Care Thuiszorg.
Kantoor in Paramaribo:
Sulfaatstraat 62, Telefoon: 459060

Contactpersoon in Nederland:
Bianca Kroonenberg: Tel: 06-30659506
E-mail: bianca@qualitycarenv.com

www.qualitycarenv.com

