
 

 

Wie zijn wij 

Randcare is een thuiszorg bedrijf die zich richt op verschillende doelgroepen. Wij leveren zorg op 

maat, waarbij de wensen van de cliënt centraal staan. Door samen in gesprek te gaan over uw 

wensen en behoeften, kunnen wij ons hierop afstemmen om u de juiste zorg te bieden. Onze missie 

is om uw gepaste zorg te bieden zodat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.  

Onze visie is: 

R: Respect → Wij hebben respect voor de zorgvrager en de omgeving 

A: Aandacht: → Wij hebben aandacht voor de normen en waarden van de zorgvrager 

N: Nieuwsgierig→ Wij zijn nieuwsgierig naar het levensverhaal van de zorgvrager 

D: Diversiteit → Dankzij onze kennis en achtergrond hechten wij veel waarde aan diversiteit 

 

Doelgroepen  

Thuiszorg Randcare werkt met verschillende doelgroepen. Heeft u bijvoorbeeld na een ziekte of 

ongeval zorg nodig? Dan kan thuiszorg Randcare uw deze zorg bieden. Door onze multiculturele team 

kunnen wij mensen met verschillende achtergronden voorzien van goede zorg. Om goede zorg te 

kunnen ontvangen is het belangrijk dat de zorgvrager en zorgverlener elkaar kunnen verstaan en 

begrijpen. Ons team spreekt daarom verschillende talen (Nederlands, Engels en Arabisch).  

Diensten 

Persoonlijke verzorging 

Thuiszorg Randcare kan u ondersteuning bieden in de dagelijkse activiteiten die u niet meer 

zelfstandig kunt uitvoeren. Daarbij kunnen onze verzorgenden u bijvoorbeeld helpen met het 

douchen, aan-en uitkleden, het aan en uit trekken van steunkousen en het toiletgebruik. Daarnaast 

kunnen wij u ook helpen met het innemen van de medicijnen op de juiste tijdstippen en met het eten 

en drinken. 

Verpleging 

Onze verpleging houdt zich bezig met de verschillende verpleegkundige handelingen. Deze kunnen 

bij u thuis uitgevoerd worden. Dit zijn handelingen als een wond verzorgen, injecties inspuiten of een 

katheter verschonen en vervangen. Onze verpleegkundigen komen op de afgesproken tijdstippen bij 

u langs om deze handelingen uit te voeren. Daarnaast kan de verpleging u ook advies geven over uw 

medicijngebruik, het gebruik van incontinentiemateriaal en hoe u om kunt gaan met uw ziekte of 

beperking.  

Huishoudelijke hulp 

Thuiszorg Randcare kan u ook helpen met de huishoudelijke taken, zoals het schoonmaken van uw 

huis of appartement, koken, kleding wassen, strijken en vouwen. 

Begeleiding 

Thuiszorg Randcare biedt u begeleiding aan huis aan. Wanneer u moeite heeft met het organiseren 

van uw dagelijkse activiteiten of het aanbrengen van structuur in uw leven, kan Randcare u hierbij 

ondersteunen. De begeleider kan u bijvoorbeeld praktische vaardigheden aanleren. 



 

 

Vergoeding en indicatie 

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Om in aanmerking te kunnen komen voor 

thuiszorg, moet er altijd eerst een indicatie worden gesteld. Met deze indicatie kunnen de kosten van 

de geleverde zorg worden vergoed. Onze wijkverpleegkundige regelt de indicatie. Zij komt bij u langs 

om uw wensen en behoeften te bespreken en vertelt u wat de mogelijkheden zijn.  

Adres-contact 

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de vergoedingen of wilt u zorg ontvangen van thuiszorg 

Randcare? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen! 

 

Website: www.thuiszorgrandcare.nl 

E-mail: info@thuiszorgrandcare.nl  

Telefoonnummer: 06-18572744 

 

 

 


