
Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Verpleging en Verzorging

Wanneer u 
          zorg nodig heeft



Natuurlijk heeft Icare ook mannelijke medewerkers. Omdat echter het grootste deel uit 
vrouwen bestaat en omwille van de leesbaarheid, gebruiken we in deze brochure "zij".



Algemeen
De zorg in Nederland is de laatste jaren veranderd. Meer en meer leeft de wens 
dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Soms hebben mensen 
daar hulp bij nodig en kan hun omgeving die bieden. Soms is professionele onder-
steuning nodig en dan is het fijn om te weten dat Icare die verpleging, verzorging 
en begeleiding kan bieden. Daarbij kunt u denken aan dagelijkse persoonlijke ver-
zorging maar ook specialistische verpleging. Het gaat over zorg aan mensen met 
dementie, maar ook over zorg in de laatste levensfase. Samen met u kijken we hoe 
we uw vraag om ondersteuning op de beste manier kunnen invullen en hoe we 
u kunnen ondersteunen om u in staat te stellen om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.

Visie op zorg: zelfredzaam, welbevinden centraal
Vanuit de visie op zorg zetten de verpleegkundigen en verzorgenden zich in om de 
zelfredzaamheid van mensen te versterken. Uiteindelijk wil iedereen zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving en Icare wil daaraan bijdra-
gen. Het bieden van directe zorg en ondersteuning is daar een mogelijkheid voor, 
maar ook het welbevinden van onze klanten staat bij ons centraal. Dat betekent dat 
wij altijd vragen wat u belangrijk vindt in uw leven, waar u energie van krijgt. Hoe 
de zorg of ondersteuning wordt georganiseerd, is daardoor maatwerk: afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden.

Icare bij u in de buurt

Wijkteams
De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Een wijkteam van Icare 
bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Elk wijkteam kan alle vormen 
van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, 
heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke 
en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) 

Welkom bij Icare



zorgt het wijkteam ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dage-
lijkse leven. Het wijkteam gaat met u in gesprek over uw wensen, behoeften en 
mogelijkheden. Het is belangrijk om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf wil 
blijven doen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over uw 
leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen 
omgeving: uw familie of uw sociale netwerk. De wijkteams werken nauw samen 
met andere zorgverleners uit de buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut 
en welzijnsorganisaties. Onze verpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of 
doorverwijzen als dat nodig is.

De wijkverpleegkundige
Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. 
De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit 
gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige 
verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen 
met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorga-
nisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien 
doorverwijzen. Misschien een beetje zoals vroeger, maar met de middelen van nu: 
de Wijkverpleegkundige nieuwe stijl. 

Ons wijkteam helpt u graag.
We zitten in de buurt en kennen de wijk.



Zorg met Icare

Verpleging en verzorging
Het Icare wijkteam kan alle vormen van zorg voor u regelen. De wijkverpleegkun-
dige van het team gaat met u in gesprek om met u af te stemmen welke zorg u 
nodig heeft. In het gesprek zal de wijkverpleegkundige niet alleen de medische 
kant van uw vraag bespreken. U kunt ook met haar bespreken wat u belangrijk 
vindt en samen met de wijkverpleegkundige overlegt u over de mogelijkheden om u 
daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Wellicht heeft u een vraag over hulp om 
uw steunkous aan of uit te krijgen en vindt u het belangrijk om zo onafhankelijk 
mogelijk te zijn. In dat geval kan uw wijkverpleegkundige u helpen om met een 
hulpmiddel het aan- of uittrekken van de steunkous weer zelf te kunnen, zodat u 
niet op de komst van een verzorgende hoeft te wachten. Ieder mens is anders en 
elk gesprek is anders. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van de zorg die 
het team van Icare u kan bieden. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met u, 
uw huisarts of specialist en uw mantelzorgers.

Persoonlijke verzorging
ondersteuning bij dagelijkse handelin-
gen zoals opstaan, douchen, aankleden 
of naar het toilet gaan.

Nachtzorg
professionele zorg die ’s nachts wordt 
gegeven door verpleegkundigen en 
verzorgenden van Icare, van 23.00 uur 
‘s avonds tot 7.00 uur ‘s morgens.

Zorg bij dementie
Dementie ontwikkelt zich gedurende 
een groot aantal jaren en roept veel 
vragen op. Met hulp van naasten, pro-

verzorgenden van Icare, van 23.00 uur 

Zorg bij dementie

vragen op. Met hulp van naasten, pro-



fessionele begeleiding en zorg kan iemand met dementie goed en zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. De Casemanager Dementie en gespecialiseerde psychogeriatri-
sche (PG-) teams helpen u om dit zo goed mogelijk te regelen.

Specialistische verpleegkundige zorg
Door een uitgebreid scholingsprogramma zijn de medewerkers van Icare uitste-
kend opgeleid in de nieuwste technieken. Dat is dan ook de reden dat Icare een 
betrouwbare partner is voor specialisten in het ziekenhuis of huisartsen. Deze pro-
fessionals kiezen voor Icare voor deze vorm van verpleegkundige zorg, bijvoorbeeld 
voor de Wondzorg en Stomazorg van de verpleegkundigen van Icare.

Palliatieve zorg
Patiënten in de laatste fase van hun leven willen deze periode in veel gevallen 
graag thuis doorbrengen.

Ondersteuning door de gespecialiseerd verpleegkundige
Verpleegkundigen van Icare hebben zich gespecialiseerd in verschillende aandoenin-
gen en ziektebeelden. Zij geven advies en begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van 
huisbezoeken, over oncologie, Astma/COPD, Diabetes, Parkinson en hartfalen.

Ook technische middelen kunnen u 
ondersteunen om langer zelfstandig 

thuis te blijven wonen. 



Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding van Icare
Thuisbegeleiding van Icare biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, 
zodat zij de regie over hun leven weer terug kunnen nemen. De thuisbegeleiders 
komen thuis bij mensen met een ondersteuningsvraag. De thuisbegeleider staat 
altijd ‘naast’ de inwoner. Samen met de klant brengt de thuisbegeleider de 
problemen in kaart en wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Hierbij wordt 
samengewerkt met andere betrokken hulpverleners en instanties in de gemeente 
en binnen de voorwaarden die met de gemeente zijn afgesproken. Maar, de klant 
houdt altijd de regie. 

Video Home Training
Video-hometraining is een moderne 
vorm om praktische situaties in huis, 
bespreekbaar te maken. Er worden in de 
thuissituatie korte opnames gemaakt van 
alledaagse momenten zoals een maaltijd, 
een spelletje, het naar bed gaan en 
dergelijke.
Daarbij gaat het om de contactmomenten 
tussen ouder(s) en kind(eren), of 
bijvoorbeeld de contactmomenten tussen 
de mantelzorger en een dementerende 
oudere. Met behulp van deze opnamen 
krijgt u meer inzicht in gedrag van de 
ander en leert dat beter te begrijpen. Met 
de tips van de video-hometrainer kunt u 
aan de slag om het contact weer positiever 
te laten verlopen.



Wonen met Zorg

Op diverse locaties biedt Icare woonmogelijkheden waarin mensen zich thuis voe-
len, omringd door familie, vrienden, kennissen en zorgverleners. Ieder woonvoorzie-
ning heeft eigen charmes en mogelijkheden. 

Verzorgd wonen, zelfstandig wonen met zorg
Verzorgd wonen, wil zeggen dat u een eigen appartement heeft, voorzien van een 
woonkamer met keukenpantry, een slaapkamer en een ruime douche met toilet en 
wastafel. Alle appartementen zijn ruim en drempelvrij. Het appartement is zo inge-
deeld dat u op een prettige en veilige wijze kunt wonen.

Locaties waar Icare het Verzorgd wonen biedt, zijn Ceresstaete in Assen, Dekelhem 
in Gieten en ’t Maandhoes in Gasselte.

Beschermd wonen, appartementen met verpleeghuiszorg
Appartementen volgens het idee van beschermd wonen zijn speciaal geschikt voor 
mensen met dementie. De appartementen bestaan uit een woon/slaapkamer en een 
eigen badkamer en toilet. De appartementen zijn aangesloten op een gezamenlijke 
woonkamer en keuken. Er wordt samen met u en de andere bewoners afgesproken 
wat er wordt gegeten. De boodschappen worden gedaan en samen zet u een lek-
kere, verse maaltijd op tafel. Steeds vaker geven familieleden aan dat ze het gezellig 
en leuk vinden om mee te koken en dat juichen we van harte toe.

Locaties waar het beschermd wonen door Icare wordt geboden zijn: 
Assen  Ceresstaete, Kloosterakker, Vierackers
Smilde  ’t Beurtschip
Beilen Altingerhof
Borger Boerderij, De Herik
Gasselte ‘t Maandhoes
Gieten Dekelhem
Westerbork Altingerhoes





Behandeling en advies

Icare, behandeling en advies is een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk, met als 
werkgebied Assen en de daaromheen liggende plaatsen. Kunt u niet naar de prak-
tijklocatie komen, dan kunnen wij u ook aan huis behandelen.

Ergotherapie
Wanneer u door het ouder worden, een ziekte of handicap dagelijkse activiteiten 
niet meer, zoals u gewend was uit kunt voeren, kunt u terecht bij de ergotherapeut. 
Zij adviseert over huisaanpassingen en hulpmiddelen, zoals een aangepaste keuken 
of bestek. Maar denk ook aan dagelijkse bezigheden zoals uzelf verzorgen, het uit-
voeren van huishoudelijke taken en prettig liggen in bed of zitten in de stoel. 

Fysiotherapie
Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. 
Bijvoorbeeld als het lichaam ziek wordt of geblesseerd is geraakt en niet meer 
meewerkt. Dan is de fysiotherapeut er voor u: de deskundige op het gebied van ons 
dagelijks bewegen. De fysiotherapeuten van Icare zijn gespecialiseerd in het behan-
delen van klachten die samenhangen met het ouder worden.

Logopedie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Als u door een 
ziekte (bijvoorbeeld ALS, MS, of de ziekte van Parkinson) of ten gevolge van een 
beroerte, problemen ondervindt bij het spreken, lezen, schrijven en/of begrijpen, kan 
dat van invloed zijn op uw sociaal leven en welbevinden. De logopedist doet onder-
zoek om de spraak-taalstoornissen, stemstoornissen en/of slikproblemen in kaart te 
brengen.

Diëtetiek
Voeding is erg belangrijk als het gaat om gezondheid en het welzijn, maar ook tij-
dens ziekte en het herstel daarvan is voeding een belangrijk onderdeel. Eten is veel 
meer dan alleen het lichaam voeden. Denk maar eens aan de gezelligheid. De dië-
tist bespreekt samen met u uw klacht en/of doel en jullie maken hier een plan op.



Als het thuis even 
niet meer gaat

Heeft u voor een korte periode zorg nodig om daarna thuis weer goed te kunnen 
functioneren? Bent u voor behandeling in het ziekenhuis geweest en kunt u zich nog 
niet alleen thuis redden? Tijdelijke opname in revalidatiecentrum de Boshof in Assen 
kan een uitkomst bieden.

Medische behandeling
Het kan voorkomen dat u zich als gevolg van ziekte tijdelijk thuis niet kan redden.
Voorheen zou u opgenomen worden in het ziekenhuis, terwijl dat voor de behande-
ling niet nodig was. Als uw behandeling door de huisarts uitgevoerd kan worden, is 
het mogelijk om bij Icare te logeren met zorg in plaats van in het ziekenhuis. 

Herstelzorg na ziekenhuis opname
Wanneer u in het ziekenhuis behandeld bent, maar u zich nog niet 

alleen thuis kunt redden, is logeren met zorg mogelijk. In de 
Boshof kunt u op krachten komen en aan uw verdere herstel 

werken. Voor zover mogelijk, neemt uw eigen huisarts de 
behandeling weer over. Tijdens de opname wordt samen 
met u en uw betrokkenen bekeken of er al zaken gere-
geld moeten worden, zodat u weer prettig thuis kunt 
wonen.

Dagprogramma met groepsbehandeling
Naast goede zorg, bieden we u ook een dagprogramma met groepsbehandeling. In 
kleine groepjes werkt u iedere dag aan uw conditie onder leiding van een fysiothe-
rapeut. Daarnaast behandelt de ergotherapeut iedere week een onderwerp, waar u 
thuis mee te maken krijgt. Zij adviseert over huisaanpassingen, maar denk ook
aan dagelijkse bezigheden zoals uzelf verzorgen en het uitvoeren van huishoudelijk 
taken.  Op deze manier werkt u samen met de andere deelnemers iedere dag zelf 
actief aan uw herstel en aan een spoedige terugkeer naar uw eigen woning!



Diensten van Icare

Personenalarmering
Met Icare Personenalarmering bent u altijd in staat om hulp van buitenaf in te roe-
pen op het moment dat het nodig is. Dag en nacht, vanaf elke plek in uw huis. Met 
één druk op de knop heeft u contact met Icare Zorgcentrale. En als het nodig is, is 
er binnen 30 minuten een verpleegkundige bij u thuis.

U krijgt een zender met een alarmknop en een alarmeringsapparaat in huis, dat is 
aangesloten op uw telefoonlijn. De zender draagt u in en om huis en zelfs onder de 
douche. Als u op de knop drukt, belt het alarmeringsapparaat met uw telefoonlijn 
naar de alarmcentrale die 7 dagen per week, 24 uur per dag bemand is. Via de 
microfoon in het alarmeringsapparaat kunnen wij u horen en hoort u ons. Als het 
nodig is komt er een verpleegkundige van Icare naar u toe.



Thuisleen en winkel

Thuisleen
Heeft u een medisch hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld om te douchen of te slapen? 
Bij Icare | Medipoint kunt u deze hulpmiddelen lenen. U kunt de artikelen zelf 
(laten) ophalen bij de winkels of Thuisleenpunten. Indien nodig bezorgt Icare | 
Medipoint de artikelen bij u thuis. Voor het lenen van hulpmiddelen of verpleegarti-
kelen heeft u een indicatie nodig. Deze vraagt u aan bij uw arts, specialist, wijkver-
pleegkundige, de Icare | Medipoint winkels of telefonisch via 088-1020100. Als u 
de hulpmiddelen ophaalt heeft u een geldig pasje van uw zorgverzekeraar nodig.
De uitleen is bedoeld voor kortdurend gebruik. Heeft u de artikelen langdurig nodig, 
neem dan contact op met Medipoint, uw zorgverzekeraar of uw gemeente. 
Loophulpmiddelen kunt u gratis lenen als u lid bent van Icare Ledenvereniging. 
Neem hiervoor uw ledenpas mee. Als u geen lid bent, kunt u ter plaatse lid worden 
of u kunt de loophulpmiddelen huren.

Winkel
Icare | Medipoint heeft winkels in Assen, Barneveld, Coevorden, Ede, Emmen, 
Harderwijk, Hoogeveen, Lelystad, Nijkerk en Zwolle. U vindt er allerlei producten 
op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Bijvoorbeeld sleutelkluisjes, scoot-
mobielen rollators, telefoons met grote toetsen en nog veel meer. U kunt er terecht 
voor de nieuwste artikelen en vertrouwde 
hulpmiddelen. Maar ook voor een profes-
sioneel advies, leuke workshops en andere 
activiteiten. In de internetwinkel vindt u 
een groot deel van het assortiment.
Op vertoon van uw ledenpas krijgt u als 
lid minimaal10% korting op alle producten 
uit de Icare | Medipoint winkel en uit de 
online shop.

Voor adressen en openingstijden kijk op 
www.icare.nl.



Hoe regelt u zorg

Verpleging en verzorging
Verpleging en verzorging worden geregeld door de zorgverzekeringswet. Deze zorg 
heet wijkverpleging. Welke zorg of ondersteuning u nodig heeft, kunt u bespreken 
met de wijkverpleegkundige van Icare. Samen met de wijkverpleegkundige maakt u 
afspraken die worden vastgelegd in het zorgplan. Hij/zij zorgt er ook voor dat deze 
zorg door het team wordt ingepland. Er is geen indicatiestelling van een andere 
organisatie meer nodig. De wijkverpleegkundige kan afspraken met u maken bin-
nen normen die door beroepsvereniging van Verpleegkundigen en verzorgenden in 
Nederland zijn ontwikkeld. Voor de zorg die u ontvangt geldt geen eigen bijdrage 
en ook geldt voor deze wijkverpleging geen eigen risico. 

Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding is een onderwerp dat onder de verantwoordelijkheid valt van de 
gemeente. Dat betekent dat de gemeente afspraken maakt met de zorgaanbieders 
over de voorwaarden dat men zorg aan de burger mag bieden. Gemeenten kun-
nen hierover ook een eigen bijdragen vragen. Wilt u informatie over de afspra-
ken die zijn gemaakt met uw gemeente? Neem dan contact op met het team 
Thuisbegeleiding.

Wonen met zorg
Voor al uw vragen omtrent wonen met zorg, aanmelding, opname, verblijf of ont-
slag in één van onze locaties kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze 
cliëntadviseurs via 088 383 30 30. Zij adviseren en begeleiden u graag bij het vin-
den van de zorg die u nodig hebt.

Ledenvereniging
Icare Ledenvereniging biedt producten en diensten die u helpen veilig, gezond en 
plezierig te leven in elke levensfase. Of u nu zorgt voor uw naaste(n) of zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wilt blijven wonen, de ledenvereniging is er voor u. Als lid 
van de ledenvereniging maakt u kosteloos of met aantrekkelijke korting gebruik van 
het complete aanbod van de ledenvereniging. 



Enkele voordelen van het lidmaatschap zijn:  
• Gratis uitleen van verschillende loophulpmiddelen, zoals krukken.
• Gratis acute hulp in crisissituaties.
• Korting op personenalarmering met mantelzorgopvolging.
• Korting in de thuiszorgwinkel en webwinkel van Medipoint.
• Korting op gemak thuis, zoals: boodschappenservice, maaltijdservice of 
 belastingservice.

Daarnaast behartigt de ledenconsulent graag uw belangen. Heeft u een vraag over 
welzijn, wonen of zorg? Voor uzelf of voor een ander? De ledenconsulent heeft 
brede kennis van veel organisaties en ondersteunt u graag. Zij denkt met u mee, 
helpt u op weg of verwijst u door naar de juiste informatie. En voor een uitgebreide 
vraag komt zij zelfs bij u op huisbezoek. Nog een gratis service van de ledenvereni-
ging. 

Een lidmaatschap van de ledenvereniging kost slechts € 20,50* per kalenderjaar en 
uw hele huishouden profiteert gratis mee. Bel voor aanmelden of meer informatie 
088 – 383 20 00. Mailen mag ook, service@ledenvereniging.nl of kijk op 
www.ledenvereniging.nl. 

* prijswijzigingen voorbehouden



Organisatie

Stichting Icare
Icare is een stichting en die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven. Het hoofdkantoor staat in Meppel. Icare biedt ondersteuning 
aan mensen in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Icare 
biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzor-
gingshuis. Dagelijks zijn ruim 6.000 medewerkers actief om zorg te bieden op een 
manier die het best aansluit bij de individuele wensen van de klant, met als doel 
het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en mensen de eigen 
regie over hun leven zoveel mogelijk te laten behouden. De verpleging en verzor-
ging thuis wordt georganiseerd door kleine wijkteams die verantwoordelijk zijn voor 
de zorgverlening aan hun klanten. De teams werken zoveel mogelijk samen met 
zorgverleners en vrijwilligers in de wijken en buurten waar het team actief is.

Leveringsvoorwaarden
Voor thuiszorg gelden leveringsvoorwaarden. Deze zijn nodig om u op een verant-
woorde manier zorg te kunnen leveren en ter bescherming van onze medewerkers. 
De leveringsvoorwaarden van Icare vindt u in de zorgmap en op de website van 
Icare.

Respect en gelijkwaardigheid
Welke zorg u ook krijgt, ons doel is om u zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Daarbij zijn kennis en ervaring van onze medewerkers natuurlijk erg belangrijk, 
maar niet het enige. In ons beleid staan respect en gelijkwaardigheid voorop. Onze 
medewerkers hebben respect voor uw mening en leefwijze. Ze gaan op een gelijk-
waardige manier met u om.

Goed werkgeverschap
Icare wil naast een goede zorgverlener, een verantwoordelijk werkgever zijn. In de 
Arbeidsomstandigheden Wet (Arbo-wet) is vastgelegd dat de werkgever moet zor-
gen voor een gezonde en veilige werksituatie. Dit betekent veilig werkmateriaal en 



een gezonde werkomgeving. Een hoog-laagbed is verplicht als u op bed verpleegd 
wordt, en een tillift als regelmatig tillen nodig is. Onze medewerkers mogen wei-
geren met gevaarlijk of ondeugdelijk materiaal om te gaan. Als de werkomstandig-
heden zodanig zijn dat onze medewerker de taken niet verantwoord kan uitvoeren, 
bespreekt zij dit met u. Wanneer de situatie onveranderd blijft, kan Stichting Icare 
besluiten bepaalde taken niet uit te voeren of de zorg te beëindigen.
Dit geldt ook in het geval van ongewenste intimiteiten (seksueel getinte opmerkin-
gen of handelingen), discriminatie, agressie of ander ontoelaatbaar gedrag tegen-
over de medewerkers van Stichting Icare.

Aansprakelijkheid
Onze medewerkers gaan voorzichtig met uw spullen om. Maar er kan natuurlijk 
altijd iets misgaan. Stichting Icare heeft hiervoor een WA verzekering. Als er schade 
is ontstaan, meldt de medewerker dit aan Icare. U ontvangt dan een schadeformu-
lier waarop u de schade kunt rapporteren. Een schadevergoeding wordt toegekend 
op basis van de dagwaarde van het beschadigde product. 

Afspraken afzeggen
Als u een afspraak voor verzorging of verpleging wilt afzeggen of wijzigen, vragen 



wij u tenminste 24 uur van tevoren te bellen naar uw contactpersoon of Icare 
Zorgcentrale. Als wij een afspraak wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in 
uw situatie, personeelstekort of materiaaltekort, dan melden wij u dat zo spoedig 
mogelijk.

Privacy
Gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid, enzovoort) die voor het verlenen van 
zorg in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk 
zijn voor buitenstaanders. Ook hebben de medewerkers van Stichting Icare een 
beroepsgeheim. Zij mogen nooit zonder uw toestemming gegevens over u doorge-
ven aan derden. U heeft het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen. 
U kunt deze gegevens inzien en ze laten wijzigen als ze niet juist zijn.

Zorgcentrale
Al onze teams beschikken over bereikbaarheidsnummers, waarop ze 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn. Als ondersteuning daarvan werkt Icare ook 
samen met Zorgcentrale Noord, een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. 
De medewerkers van Zorgcentrale Noord zijn ervaren verpleegkundigen op MBO 
en HBO niveau. Door de ondersteuning van de Zorgcentrale kunt u er zeker van 
zijn dat er altijd iemand uw telefoontje opneemt en ervoor kan zorgen dat er snel 
iemand naar u toekomt als u hulp nodig heeft. Ook de alarmeringsoproepen van de 
Icare personenalarmering komen bij de zorgcentrale terecht.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als klant van Icare Verpleging 
en Verzorging. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van 
Icare. Het belang van de klanten van Icare staat altijd voorop. Daarom wil de 
Cliëntenraad een goede afstemming stimuleren van de zorg- en dienstverlening van 
Icare op uw wensen en eisen. De Cliëntenraad let op de kwaliteit van het complete 
aanbod aan zorg en diensten die Icare biedt.
De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid de belangen van klanten naar voren te bren-
gen in het overleg met de organisatie. De organisatie is bovendien verplicht om, als 
er nieuw beleid wordt vastgesteld, de cliëntenraad hierover om advies te vragen. De 
Cliëntenraad kan de organisatie, gevraagd en ongevraagd, adviseren.



De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Icare, waar-
mee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die frequent worden georganiseerd. Zo 
krijgt de Cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverle-
ning en hoe deze kan worden verbeterd. U kunt contact opnemen met de cliënten-
raad via icareclientenraad@icare.nl.

Klachtenregeling
Stichting Icare hanteert naast alle wettelijke eisen nog extra kwaliteitsnormen. 
Daarmee garanderen wij de kwaliteit van onze zorg. Veiligheid, bereikbaarheid en 
continuïteit staan voorop. Icare is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk voor de 
thuiszorg. 

Zorg is mensenwerk en het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens ontevreden over 
bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker. In dat geval 
kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke wijkverpleegkundige of mana-
ger woon/zorg. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van 
de klachtenregeling van Stichting Icare en uw klacht melden bij de onafhankelijke 
klachtencommissie. Een informatiefolder is aan te vragen bij uw contactpersoon en 
beschikbaar via www.icare.nl 
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Stichting Icare
Postbus 900
7940 KE Meppel
www.icare.nl

0900 88 33
24 uur per dag / 10 cent per minuut


