
Cliënten kunnen bij HappyNurse terecht voor onder meer begeleiding, verzorging, 

verpleging, dementiezorg, terminale (nacht)zorg en 24-uurszorg. HappyNurse 

levert zorg op maat. Onze Happy Wijkzusters (en ook broeders) zijn het eerste 

aanspreekpunt voor cliënten. Zij zijn hoog opgeleide wijkverpleegkundigen die in 

overleg met de cliënten de zorg indiceren, inrichten en bijstellen zodra dat nodig 

is. Daartoe evalueren zij de gezondheid van de cliënt en de ingerichte zorgverlening 

regelmatig. Zij zijn bekend in de wijk waar de cliënten wonen en zijn goed op de 

hoogte van alle mogelijkheden voor (aanvullende) zorg in de omgeving en kunnen  

zo een integraal pakket aan zorg en ondersteuning (helpen) samenstellen. In overleg 

met de cliënt stellen zij een klein vast team van zorgverleners samen voor elke 

cliënt. Bij HappyNurse krijgen cliënten daarom altijd alleen vertrouwde gezichten  

in huis en professionele zorg die op hun specifieke situatie is ingericht.

Wilt u meedenken over 
de betere thuiszorg?
HappyNurse Thuiszorg levert thuiszorg in kleinschalige wijkteams die 
worden aangestuurd door thuiszorgondernemers in een zogenoemde 
franchiseformule. Bij HappyNurse geloven wij in kleinschalige zorg en  
in ondernemerschap. 
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Wordt u happy van meedenken 
over de betere thuiszorg? 

Met andere woorden, heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliëntenraad 
van HappyNurse? Bent u cliënt van HappyNurse Thuiszorg, mantelzorger of 
naaste, hebt u hart voor de thuiszorg? Heeft u misschien zelfs al (ruime)  
ervaring als voorzitter? Op onze website vindt u meer informatie over de  
Cliëntenraad, de profielschetsen voor de voorzitter en leden van de  
Cliëntenraad en of er posities vacant zijn.  

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dat kan via email naar
clientenraad@happynurse.nl of telefonisch op 070-2622221 (kantoortijden).

HappyNurse vindt de mening van cliënten belangrijk

Daarom hebben wij een Cliëntenraad. Als lid van de Cliëntenraad behartigt  

u de belangen van cliënten van HappyNurse Thuiszorg. Lid zijn van onze  

Cliëntenraad betekent:

• Dat u andere cliënten en de leiding van HappyNurse ontmoet en met hen 

samenwerkt;

• Dat u maatschappelijk en sociaal betrokken bent bij de gezondheidszorg;

• Dat u uw kennis en vaardigheden inzet en scherp en actief blijft;

• Dat u zinvol werk doet in het belang van alle cliënten van HappyNurse.
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