De beste zorg boek je zelf

Wie is Adry?
Adry is de naam van het snelst groeiende online
zorgplatform van Nederland. Maar Adry was ook de
naam van mijn oma, de belangrijkste inspiratiebron
om dit platform te lanceren.
Want toen oma Adry in 2006 structurele thuiszorg
nodig had maakte ik van dichtbij mee hoe
ondoorzichtig, tijdrovend en prijzig het vinden van
goede zorg was. Laat staan goede zorgverleners.
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Nu – ruim 15 jaar later – is er nog steeds weinig
veranderd in de thuiszorg. Daarom is het hoog tijd
voor iets nieuws. Een online zorgplatform waar
u zelf de regie hebt. Waar u precies kunt zien
wie er voor u komt zorgen, en wanneer. Zonder
tussenpersonen, zonder declaraties, zonder gedoe.
Zodat u zo lang en zo lekker mogelijk thuis kan
blijven wonen. Dat zorgplatform heet Adry.
In deze brochure neem ik u stap voor stap mee in
de aanpak van Adry, en geef ik antwoord op alle
relevante vragen. U leest precies wat we voor u
kunnen betekenen, maar ook wat u zelf kunt doen.
Want wij geloven: De beste zorg boek je zelf.
Met zorgzame groet,
Bastiaan Breukhoven
Oprichter (en kleinzoon) van Adry
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Wat kunnen we
voor u betekenen?
Adry is een online zorgplatform waar u zelf de
regie in handen hebt. U kiest uw zorgverlener
zelf uit op basis van profiel, expertise en
beschikbaarheid. Daarvoor hebben we een zeer
gebruiksvriendelijk boekingssysteem ontwikkeld,
waarmee het boeken van een professionele
zorgverlener binnen enkele klikken geregeld is.
Zonder tussenkomst van contractmanagers of
overheidsinstellingen. Zonder wachttijden.

“Zo lang en zo lekker
mogelijk thuis blijven wonen.
Daar doen we het voor.”

Wij verlenen professionele zorg aan huis wanneer
u door ziekte of beperking niet langer op eigen
kracht de dag door kan komen. Dus ook wanneer
u thuis wil revalideren, of slecht ter been bent.
Bovendien zijn we er voor mensen die het moeilijk
vinden om alleen te zijn, of geen hulp hebben van
familie of vrienden.
Adry staat voor vroegsignalering, proactief
handelen en verbinden. Daarom werken onze
zorgverleners nauw samen met alle lijnen binnen
de zorg. Van huisartsen tot wijkverpleegkundigen
tot mantelzorgers. Maar ook tandartsen,
apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten.
Zo realiseren we een multidisciplinaire aanpak,
en kunt u vertrouwen op de zorg die u werkelijk
nodig hebt. De juiste zorg op de juiste plek.
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Hoe gaan
we te werk?

Adry begrijpt dat niet iedereen baat heeft bij eenzelfde
soort thuiszorg. Daarom bieden we een ruime zorg- en
dienstverlening die u zelf afstemt op uw wensen.
Zo heeft u bij ons de keuze uit een vaste boeking, een
flexibele boeking of een last-minute boeking.
Kies voor een vaste boeking voor twee dagen in de week
en een flexibele boeking voor het moment dat u even
extra zorg nodig hebt. Handig als uw mantelzorger niet
beschikbaar is, of als u een ziekenhuisbezoek heeft en er
niemand met u mee kan gaan. Na het boeken van een
contactmoment kunt u zelf bepalen welke zorg nodig is.
U heeft de regie, u kiest!
Zorgverlening van Adry gaat verder dan reguliere zorg
aan huis. Wij zijn er ook voor een luisterend oor, en het
nodige gezelschap. U brengt de dag door met iemand
die u steeds beter leert kennen en die te allen tijde voor
u klaarstaat. Samen een spelletje doen, samen op visite
gaan, samen koken of samen boodschappen doen. Het
hoort er allemaal bij. Zodoende ontstaat er regelmatig
een hechte vertrouwensband tussen u en de zorgverlener,
zeker wanneer u structurele zorg ontvangt.

Adry
in drie
stappen
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Kies uw type boeking en
zorgverlening en bekijk
passende zorgverleners
in uw omgeving.
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Bekijk het profiel, de
beschikbaarheid en
expertise en selecteer
de dag en tijd.
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Uw boeking wordt
gemaakt. Onze
zorgverlener neemt
contact met u op.
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Vaste boeking

Vaste dagen en tijden
Een vertrouwd gezicht op vaste dagen
en tijden.
Dag-, nacht en 24-uurszorg.
All-in tarief. Gratis services.
Een zorgverlener voor een vaste periode.
Min. 26 uur per boeking.

Flexibele boeking

Losse uren en flexibele dagen
Flexibele indeling, tijd en zorgverlening.
Dag-, nacht en 24-uurszorg.
Geen abonnement.
Extra hulp bij verzorging, verpleging
of intensieve zorg.
Min. 3 uur per boeking.

Welke diensten
kunt u bij ons
verwachten?
Verzorging en begeleiding
U kiest voor verzorging en begeleiding wanneer u
hulp nodig heeft met persoonlijke en lichamelijke
verzorging, het verrichten van dagelijkse bezigheden
en ook gezelschap en emotionele steun. Alles om uw
eigen levensstijl te behouden.
Verzorging en verpleging
Bij het boeken van verzorging en verpleging verricht
een professionele zorgverlener verpleeg- en medisch
technische handelingen. Denk hierbij aan het
aanleggen van een infuus, het verzorgen van een
katheter en complexe wondverzorging. Maar ook het
verzorgen van u bij de gevolgen van ziekte en bij
preventie.

Last-minute boeking

Direct ondersteuning bij spoed
Onverwacht hulp nodig op elk tijdstip
van de dag.
Dag-, nacht en 24-uurszorg.
Binnen 1 uur bij u op de stoep.
Acute zorg.
Min. 3 uur per boeking.
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“Het belang
van goede zorg
was nog nooit
zo groot als nu.”

Nachtzorg
Bij het boeken van nachtzorg (waak- en slaapdiensten)
helpt onze zorgverlener u met het toedienen van
medicijnen, het verzorgen van een complexe wond en
toiletbezoek. En wanneer u niet kan slapen zijn we er voor
een praatje. De zorgverlener is de hele nacht paraat om
te helpen wanneer dit nodig is. Ook bij een ziektebeeld als
dementie of bij een langdurige vraag naar intensieve zorg
kan er ’s nachts ondersteuning worden geboden.
Intensieve zorg
U kiest voor Intensieve zorg indien u door uw ziekte of
zorgvraag behoefte heeft aan verpleegkundige zorg met
een bepaalde expertise. Deze zorg biedt ook uitkomst
wanneer u volledig afhankelijk bent van zorgverleners.
Met name zorg in complexe zorgsituaties en/of specifieke
aandachtsgebieden. Zoals zorg bij dementie of palliatieve
zorg, ziekte van Parkinson, COPD, nier- of hartfalen,
reuma of kanker, ALS, geestelijke beperkingen of bij (licht)
verstandelijke zorg.
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24-uurszorg
Wanneer u de wens heeft om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen biedt onze 24-uurszorg uitkomst. Deze
zorg kunt u boeken wanneer u dag en nacht hulp en
ondersteuning nodig heeft. Zo ook bij terminale zorg, om
zo goed mogelijk afscheid te kunnen nemen van het leven.
Maar ook om het verblijf in een zorginstelling uit te stellen
of te voorkomen. 24-uurszorg van Adry betekent dat er
dag en nacht een zorgverlener thuis voor u zorgt. U krijgt
elk uur van de dag de ondersteuning die u nodig hebt.
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Hoe selecteren
we onze
zorgverleners?
De kwaliteit van de thuiszorg valt of staat met de
kwaliteit van de zorgverleners. Dat begrijpt Adry
als geen ander. Daarom werken we uitsluitend
met de parels van de ouderenzorg. Professionele
zorgverleners die net dat stapje extra zetten. Een
onderhoudend praatje, een luisterend oor, een
troostende schouder.
Stuk voor stuk zijn het betrouwbare zorgverleners
van hoog niveau, goed geïnformeerd en getraind.
Het proces voor werving en selectie van Adry is er
helemaal op gericht om de meest gemotiveerde
en kwalitatief hoogstaande zorgverleners te
rekruteren. Zo bent u te allen tijde verzekerd van
de beste zorg.
Onze zorgverleners werken vanuit een holistische
visie en verbinden daarbij lichamelijk, psychisch,
functioneel en sociaal functioneren, waarbij de
mens in zijn context centraal staat.

“Een praatje maken
is ook een vorm van
zorgverlening.”
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De kwaliteit van de thuiszorg valt of staat met de
kwaliteit van de zorgverleners. Dat begrijpt Adry
als geen ander. Daarom werken we uitsluitend met
de pareltjes van de ouderenzorg. Professionele
zorgverleners die net dat stapje extra zetten. Een
onderhoudend praatje, een luisterend oor, een
troostende schouder.

Wat doen
we nog meer?

Stuk voor stuk zijn het betrouwbare zorgverleners
van hoog niveau, goed geïnformeerd en getraind.
Het proces voor werving en selectie van Adry is er
helemaal op gericht om de meest gemotiveerde en
kwalitatief hoogstaande zorgverleners te rekruteren.
Adry
vindt
aan nietsvan
mag
Zo bent
u te dat
allenhet
tijdeu verzekerd
de ontbreken
beste zorg. wanneer

het op zorg aankomt. Daarom bieden we steeds meer
Adry
voldoet waar
aan deuKwaliteitswet
Zorginstellingen,
extraatjes,
gratis gebruik
van kunt maken.
hierdoor kunt u ervan op aan dat wij een erkende
zorginstelling
zijn, die jaarlijks wordt gevisiteerd en
Gratis hulpmiddelen
moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen.

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig, zoals een
toiletverhoger of douchestoel? Of bent u geholpen met
Onze zorgverleners werken vanuit een holistische visie
een
alarmeringssysteem? Dan kunt u ze gratis aanvragen.
en verbindt daarbij lichamelijk, psychisch, functioneel
en sociaal functioneren, waarbij de mens in zijn
Gratis
controle
context medische
centraal staat.

Heeft u behoefte aan een preventieve controle? Dan
ontvangt u één keer per maand een bezoek van een arts
die uw gezondheid monitort op essentiële zaken.

11

Wat zijn onze
tarieven?
Zelf zorg boeken heeft zo z’n voordelen. Ook financieel.
We hebben alle financiële aandachtspunten even op een
rij gezet:
Een indicatie op basis van Zvw, Wlz of Wmo is niet
verplicht.
Zorgkosten zijn bij de belastingdienst aftrekbaar, via
extra gezinshulp. Vul de rekenmodule in op adryzorg.nl
en zie direct hoeveel u van de belasting terug ontvangt.
(tot wel 50%)
Heeft u wel een indicatie, dan kunt u de kosten betalen
via uw persoonsgebonden budget.
Wilt u een persoonsgebonden budget aanvragen, of
heeft u vragen over een indicatie op basis van de Zvw,
Wlz of Wmo? Onze financiële experts helpen u graag.

Tarieven per uur

Vaste boeking

Verzorging en Begeleiding

€ 43,50

Verzorging en Verpleging

€ 54,50

Intensieve zorg

€ 59,95

Nachtzorg

€ 42,50

24-uurszorg

€ 39,50

Kijk op onze website voor alle tarieven, extra’s en fiscale voordelen.
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“Oud worden is geen
doel op zich. Gelukkig
oud worden wel.”

Financiële ondersteuning
Wij begrijpen dat het voor u en degenen die u bijstaat een
hele opgave is om in de wereld van zorg en ondersteuning
uw weg te vinden.
Onze financiële experts hebben jarenlange ervaring met
deze procedures en kennen de zorgroutes uitvoerig. Wij
kunnen u adviseren welke mogelijkheden er zijn en u stap
voor stap helpen in de aanvraag van een persoonsgebonden
budget om de zorg aan huis mee te betalen.
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De zekerheden
van Adry
U heeft zelf de
touwtjes in handen.
Kies zelf uw
zorgverlener op basis
van profiel, expertise
en beschikbaarheid.

U wordt professioneel
behandeld.
Zorgvuldig gescreende
zorgverleners. Adry voldoet
aan de Kwaliteitswet
Zorginstellingen.

U bent verzekerd van
persoonlijk contact.
Wij staan dag en nacht
klaar om u persoonlijk
te woord te staan.

U kunt rekenen op
transparante zorg.
Heldere tarieven, eerlijke
reviews en geen onnodige
tussenpersonen.

Adry is altijd dichtbij
Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten.
Daarom gaan wij voor een regionale aanpak en opereren
we uitsluitend in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom,
Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.
Wilt u meer weten over Adry?
Of wilt u gebruikmaken van onze diensten?
Kijk op adryzorg.nl of bel 071-2301240.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

