Vertrouwde 
zorg binnen
handbereik
Wij zorgen voor de juiste Indicatie en een 
snelle overdracht bij ontevredenheid
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Maatwerk bij het huishouden,
Begeleiding & dagbesteding,
Persoonlijke Verzorging,
Wijkverpleging

THUISZORG IS ZORG THUIS 
MET WAARDIGHEID
Als het gaat om uw geliefden wilt u ze de beste zorg geven als ze ouder worden
of beperkt afhankelijk zijn van derden. Bij ADLON hebben we gemerkt dat de 
meeste ouderen liever thuis wonen dan in een verzorgingstehuis. Onze volledig 
gecertificeerde thuishulp is bedoeld om mensen langer in hun eigen huis te 
laten wonen, terwijl ze de best mogelijke zorg krijgen. Voor sommigen gaat het 
om een paar uur per dag, controleren en boodschapjes doen, terwijl anderen 
persoonlijke zorg, kameraadschap, maaltijdhulp en huishoudelijke hulp nodig 
hebben. Welke mate van zorg ook nodig is, 24-uurs of een paar uur, ADLON 
zorgt voor een maatwerk die aansluit bij de wensen en behoeften van de 
persoon. Al onze zorgverleners zijn hoog opgeleid en ervaren en behandelen 
hun clienten met het respect dat ze verdienen. Ze bieden de juiste zorg en 
hebben gevoel voor hun gewaardeerde onafhankelijkheid.

ZORG VOOR U, IN UW EIGEN 
HUIS
De voordelen van thuis blijven zijn van onschatbare waarde voor ouderen en 
zieken. Met de juiste zorg kunnen ze hun gewone routines, individualiteit en 
onafhankelijkheid behouden, allemaal essentieel voor het welzijn van een 
persoon. ADLON onderscheid zich hierin. De verzorgers worden persoonlijk 
gescreend op het leveren van zorg in verschillende situaties. U kunt erop 
rekenen dat wij een ongekend niveau persoonlijke verzorging bieden, met 
zachtheid en compassie. Voor ADLON is het voorts een voorrecht om in 
harmonie te gaan met de zorg waarin normen en waarden binnen diverse 
culturele achtergronden hoog in vaandel staan.

ORGANISATIE
Evenals elke gemeente die gehouden is aan het opstellen van verordeningen 
binnen het Wmo beleid en Verzekeraars die haar eigen reglementen hanteren 
i.h.k.v. de Zvw, heeft ook ADLON haar eigen werk- en bestuursprocessen die 
onderhavig is aan veranderingen en die eel uitmaken van de Wtzi.
Het zorgproces is een enorm opvolging van acties en reacties die onderdeel zijn 
van voorwaarden, reglementen, protocollen, handelingswijzen, richtlijnen en noem
maar op. Ook als organisatie hebben wij onze wettelijke verplichtingen welk een 
essentieel onderdeel is van onze inspanningverplichting. Echter de clientveiligheid 
is en blijft centraal bij ADLON. Dit criterium is leidend voor ons en we doen er alles 
aan om de gezondheisrisico's op nihil te brengen en te behouden. Hiernaast 
waarborgen wij de continuiteit van de zorgverlening welk doeltreffend, doelmatig 
en clientgericht dient te blijven zodat resultaat kan worden behaald.
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MEELEVENDE ZORG EN 
KAMERAADSCHAP

Bij ADLON hebben we gemerkt dat als mensen de keuze hebben, de 
meeste ouderen, chronisch zieken of revaliderenden liever thuis blijven 
dan naar een verzorgingstehuis gaan. De volledig gecertificeerde 
thuishulp van ADLON is opgezet om mensen de mogelijkheid te geven 
zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen, terwijl ze de best 
mogelijke zorg krijgen. Ongeacht de mate van zorg die nodig is, ADLON 
zorgt voor de hulp op maat, aangepast op de behoefte van de persoon.

BEKWAME PROFESSIONALS
Bij ADLON is het onze taak de best mogelijke zorg te bieden aan onze 
clienten en we doen dit door uitmuntendheid te promoten in elke hoek 
van onze organisatie. Met ervaren teams van medische professionals die
voor u klaar staan, kunt u als client een uitzonderlijk zorgniveau 
verwachten. En door steeds te investeren in alle onderdelen van onze 
dienstverlening, van up-to-date apparatuur tot opleidingen en 
bijscholingen van medisch personeel, zijn we continu bezig met meting 
en verbetering.

VOLLEDIGE NAZORGDIENST
Bij ADLON geloven we dat wat er gebeurt nadat u ons hebt verlaten, net
zo belangrijk is als uw zorgperiode. Dat is de reden waarom we tijd 
uittrekken voor uw nazorg, waarbij we uw recepten, geplande controles 
en eventuele extra follow-upbehandeling zoals fysiotherapie, overlopen.
Op die manier zijn we zeker dat je volledig ingelicht en comfortabel naar 
huis terugkeert. We hebben geconstateerd dat een goede nazorg onze 
clienten helpt met hun terugkeer naar huis en met hun herstel.

”TEAMS VAN 
TOEREIKENDE 
GEKWALIFICEERDE 
ZORGVERLENERS 
TOT UW DIENST”

VOORTDUREND STREVEN NAAR UITMUNTENDHEID

Bij ADLON zijn we er trots op dat we de zorg in uw eigen huis kunnen 
bieden. Naast de reguliere zorg zoals Persoonlijke Verzorging, 
Wijkverpleging, Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning biedt 
ADLON ook neven diensten aan, zoals: Maaltijdenvoorziening, 
Personeelsalarmering, Ambulancedienst, Hulpmiddelen, Particulier zorg.
Buiten dit om zijn er extra services mogelijk zoals: ledenservice, met zorg 
veilig op reis, wooninitiatieven en verwijzing 2e & 3e lijnszorg. Kijk voor 
meer inhoudelijke informatie op ons website. www.adlonzorg.nl

NAUWKEURIGE RESULTATEN
Ons reputatie voor kwaliteit van de zorgverlening is gebaseerd op ervaring 
en tevredenheid. We willen altijd voortbouwen op ons brede aanbod 
diensten en mogelijkheden; nauwkeurigheid is ons belangrijkste doel. 
Daarom wordt elke, data, scan en resultaat dubbel gecontroleerd.

VOOR DE BESTE WERKPLEK
Bij ADLON houden we ons aan een strenge gedragscode die onze 
besluitvorming in goede banen leidt. Dit zorgt voor vertrouwelijkheid, maar 
ook voor de hoogste standaarden van zorg en de beste prestaties en 
processen. Het weerspiegelt ook ons streven om een eerlijk, veilig en 
verantwoordelijke werkomgeving aan onze medewerkers te bieden. Als erkend 
en Wtzi toegelaten Thuiszorg aanbieder willen het beste voor zowel de 
zorgvrager als de zorgverlener. Dit alles in transparatie en harmonie.
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