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De particuliere, warme thuiszorg van Volo Zorg

‘WIJ MAKEN
HET VERSCHIL’
TEKST: KARIN VAN BERKEL | FOTO’S: GERARD VAN HAL

Wie zorg behoeft, maar niet naar een verpleeghuis wil, ook niet elke keer een andere verzorgende of verpleegkundige over de vloer wil en een broertje dood heeft
aan aanpassing van levensritme en –stijl aan de hulp in huis, kan nu terecht bij
Volo Zorg. Zij bieden maatwerk in zorg en ‘ontzorgen’ ook nog eens administratief.
“Onze zorgprofessionals kijken verder dan de vraag alleen en voelen vaak feilloos
aan wat voor iemand het beste is. Inleven in iemands situatie kunnen zij als de besten en zij laten zich niet meer zo gemakkelijk op de kast jagen”, zegt founder Gerda
Kuiper van het bedrijf in Valkenswaard.
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tel: U staat bewust in het leven.
Uw focus ligt op zelfredzaamheid en op zo lang mogelijk,
zoveel mogelijk zelfstandig blijven
doen. Maar wanneer dat op zeker
moment niet meer lukt, dan wilt u het liefste
toch in uw eigen, vertrouwde omgeving
blijven wonen en leven? Het uitvoeren van
de dagelijkse routine is dan misschien niet
meer vanzelfsprekend, van het leven genieten
wel. Hulp en ondersteuning is gewenst. Of
nodig. Ondersteuning, natuurlijk, in een
vorm past. Maatwerk dus. Een ‘houvast’ dat u
zelf kunt kiezen en zelf kunt regelen. Kiezen
voor de particuliere verpleging, verzorging en
begeleiding van Volo Zorg betekent dan dat
u verzekerd bent van persoonlijke, hoogwaardige en professionele zorg. Maar ook van
oprechte aandacht voor uw situatie. Verzorging of verpleging van mensen die u kennen.
En u hen.

GEEN WACHTLIJST

‘MET HET OUDER
WORDEN KOMEN
OOK DE FYSIEKE
ONGEMAKKEN’
Gerda Kuiper
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“Met het ouder worden komen ook de fysieke
ongemakken. En natuurlijk komt het ook
voor dat ouderen zich niet meer zelfstandig
kunnen redden door een chronische handicap of door een ernstige ziekte als dementie.
Het aanbieden van meerdere zorgmomenten
op een dag is dan geen oplossing (meer). Het
aanbrengen van een andere, meer permanente structuur, die wordt ingegeven door noodzaak of behoefte, des te meer”, zegt Gerda
Kuiper. Kuiper is eigenaar van Volo Zorg, het
bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het
topsegment en is gericht op de particuliere
thuiszorg voor volwassenen. Jarenlange ervaring en specialistische kennis worden door
Gerda Kuiper en haar team kleinschalig en
persoonlijk ingezet. Gericht op 12- tot 24 –
uurs zorg. “Alle mensen die (semi-) permanente verzorging of verpleging nodig hebben,
kunnen een beroep op ons doen. Desnoods
acuut. Wij zijn op de hoogte met alle relevante wet- en regelgeving. Zorgvragers kunnen
zowel mét als zónder medische indicatie een
beroep op ons doen. Wij respecteren ieders
eigenheid en weten dat iedereen het liefste
zelf de regie over zijn leven behoudt. Dat is
dan ook ons uitgangspunt”

MAATWERK IN
VERZORGING
Dat laatste vindt Gerda belangrijk. “Mensen
voelen zich beter in hun eigen omgeving,
want je voegen naar andermans ritme en

‘WE ZIJN
ONGELOOFLIJK
TROTS OP ELKAAR!’
regels is niet iets dat iedereen wil of kan.
Mensen die kiezen voor Volo Zorg willen
comfortabel leven, precies zoals ze dat altijd
al hebben gedaan. Dit wil zeggen dat we
naast verpleging en verzorging ook op andere
manieren ‘ontzorgen’. Maatwerk betekent dat
we bijvoorbeeld ook koken en andere, licht
huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren.
Onze cliënten hoeven dus niet steeds te vertellen waar alles staat of hoe dingen werken.
Particuliere thuiszorg betekent dat wij deel
uitmaken van het leven van onze cliënt, maar
zij bepalen welke zorg we verlenen. Dat kan
12- of 16- of 24-uurszorg zijn. Of nog anders.
Bij de curatieve zorg gaan we mee naar arts of
fysiotherapeut, maar we kunnen ook samen
op stap of op vakantie. Palliatieve zorg is een
specialisme waarin wij zeer ervaren zijn. Bij
begeleiding in de laatste levensfase helpt de
zorgprofessional met het verlichten van de
pijn of angst. In een fase waarin cliënten
soms een zware, medische behandeling moeten ondergaan, zorgt zij, zo veel als mogelijk,
voor behoud van kwaliteit van leven. En
ik zeg ‘zij’, want vrijwel alle leden van onze
teams verzorgenden en verpleegkundigen zijn
vrouwen. Allemaal zeer ervaren , Nederlands
sprekende zorgverleners, die hun sporen in
de praktijk hebben verdiend. Door hun kennis, kunde en uitstraling zijn het vertrouwenwekkende vrouwen. Allemaal 40+ .”

ZORG MET HART
EN HANDEN
De dames kennen dus de kneepjes van het
vak? “Zeker”, knikt Gerda. “Zij hebben
levenservaring, zijn hierdoor gevormd en
vinden niet snel meer iets raar. Onze zorgprofessionals horen ook wat niet wordt gezegd en
voelen vaak feilloos aan wat voor iemand het
beste is. Inleven in iemands situatie kunnen
zij als de besten en zij laten zich niet meer zo
gemakkelijk op de kast jagen. Wij werken met
kleine, vaste zorgteams, professionals. Onze
cliënten met 24-uurszorg zien maximaal 5
verschillende gezichten. Daarnaast ben ik het
enige aanspreekpunt. Ik stem alle zorgverlening met de cliënt en/of diens mantelzorger
af.” En ook Gerda is gelouterd in het vak. In
de dubbele betekenis van het woord, want

ook bij de verpleegkundig coach mankeert
het niet aan levenservaring.

SAMEN HET VERSCHIL MAKEN
De geboren Zutphense toog als tiener naar
het Brabantse en de liefde bracht haar in Valkenswaard. Een duurzame verbinding met de
vader van haar kinderen werd het niet. “Mijn
kinderen kregen wel een ondernemende
moeder en van hen kreeg ik de vrijheid om te
worden wie ik ben. Wij vormden, en zijn nog
steeds, een hecht team en zijn ongelooflijk
trots op elkaar! Een aantal jaar geleden, na
verschillende opleidingen te hebben gevolgd
en voor diverse zorgorganisaties en bureaus in de particuliere thuiszorg te hebben
gewerkt, was het tijd om iets voor mezelf te
gaan organiseren. Vol enthousiasme, maar
overtuigd van mijn kennis en kunde, heb ik
me in een onzekere wereld gewaagd. Sinds
2015 bestaat Volo Zorg. En het gaat goed. Ik
heb een krachtig team om mij heen, zowel
aan zorgverleners als aan administratieve
ondersteuning. Dat is een absolute meerwaarde! Deskundigheid en betrokkenheid is
ons adagium: niet alleen naar onze cliënten,
maar ook naar elkaar. Inmiddels zijn we
in heel Nederland actief en ook in België.
Met onze wijze van werken maken we het
verschil. Tenminste, dat horen we vaak van
onze cliënten.”

EEN ZORGELOZE
‘OUDE DAG’
In ons land zetten veel mensen zich in voor
de zorg van een geliefde of voor een andere
naaste. Mantelzorgers zijn dat. Maar niet
iedereen ontvangt graag zorg vanuit het eigen
netwerk en lang niet iedereen wil of kan
(goede) zorg bieden. Veel hangt daarom af
van de manier waarop professionele en informele hulp elkaar ondersteunen. Volo Zorg
vervangt mantelzorgers tijdens vakantieperioden. En dat is goed om te weten. Maar
Volo Zorg kan ook in zijn geheel de taak van
mantelzorger op zich nemen. Dan kunnen
de kinderen de kinderen blijven en de ouder
de ouder. In een land waarin ouderdom als
een politiek en economisch probleem wordt
gezien, doet Volo Zorg verschrikkelijk haar
best om uw zorg(en) uit handen te nemen en
is zij er altijd wanneer u haar nodig heeft. 24
Uur per dag, 7 dagen per week. Mensen in
kwetsbare omstandigheden hebben al genoeg
aan hun hoofd.
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