SAAR AAN HUIS BREDA E.O.

Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg aan ouderen, ook bij dementie. Onze Saars
ondersteunen u niet alleen thuis, maar ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Uw
wensen staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op een plezierige manier langer in uw
eigen omgeving blijven wonen.
Saar aan Huis biedt ook ondersteuning aan overbelaste mantelzorgers. Familie en vrienden
helpen graag maar wonen soms ver weg of hebben zelf een druk leven. Onze Saars kunnen
dan helpen. Saar aan Huis heeft vestigingen in heel Nederland. Er is er altijd een bij u in de
buurt.

Voor wie is Saar aan Huis bedoeld?
Voor alle ouderen van Etten-Leur en Zundert die mantelzorg nodig hebben en daarnaast ook
voor overbelaste mantelzorgers. Saar aan Huis gaat samen met u op zoek naar een Saar die
goed bij u en uw situatie past.

Heb ik een indicatie nodig?
U heeft geen indicatie nodig.

Wat is de eigen bijdrage?
De vergoeding die u betaalt voor de ondersteuning van een Saar is gebaseerd op het aantal
gewerkte uren. Als wij een verzoek voor ondersteuning of begeleiding van u hebben
ontvangen, komt onze vestigingsmanager bij u langs voor een intakegesprek. Dit is geheel
vrijblijvend. Er zijn geen kosten of minimale tarieven aan verbonden. Tijdens het gesprek
bespreekt u uw wensen. Na het gesprek doet de vestigingsmanager u een voorstel voor een
of meerdere Saars die passen bij uw wensen. Veel Saars hebben bijvoorbeeld ervaring met
mensen met dementie. Wij houden rekening met uw persoonlijke ervaringen en voorkeuren.
Houdt u bijvoorbeeld van wandelen dan zoeken wij voor u een sportieve Saar.
In sommige gevallen kunt u de aanvullende mantelzorg (deels) vergoed krijgen. U leest er
meer over op over de pagina: Vergoedingen Zorgverzekeraars en Vergoedingen PGB.
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