
HappyNurse 
vindt dat 
thuiszorg 

beter 
kan

De betere thuiszorg.



“Hallo, ik ben Jacqueline. Ik ben al jaren 

verpleegkundige en leidinggevende en heb nu 

een eigen HappyNurse wijkteam in Alkmaar. 

Als Happy Wijkzuster kan ik professionele 

zorg, hoge kwaliteit en service bieden en 

u échte aandacht geven.”

De Happy Wijkzuster is een hoog opgeleide 

en ervaren verpleegkundige bij u uit de 

buurt die haar eigen wijkteam runt. 

Dit zorgt voor persoonlijk, direct 

contact en zorg op maat.

de happy
wijkzuster

zorg 
op maat 
U heeft persoonlijk en direct contact 

met de Happy Wijkzuster. En samen 

met de Happy Wijkzuster bepaalt 

u welke zorg u krijgt. Specifiek voor 

uw situatie wordt er door de Happy 

Wijkzuster een zorgplan op maat 

opgesteld. Zo kan zij een klein team 

van hoog gekwalificeerde Happy 

Nurses samenstellen. Wanneer nodig 

stelt zij het plan en het team bij in de 

loop van de tijd. Op die manier krijgt 

u altijd precies de zorg die u op dat 

moment nodig heeft.



“Van harte 
gefeliciteerd 
mevrouw 
Zwartjes!” Altijd een 

vertrouwd 
gezicht  
Bij HappyNurse ziet u altijd vertrouwde 

gezichten. Het is belangrijk dat u zich 

op uw gemak en prettig voelt. Uw 

Happy Nurses leren u en uw wensen 

kennen en kunnen uw conditie door 

de tijd heen goed volgen en bewaken.



“Drinken we 
samen nog een 
thee voordat 
ik verder ga?” Alle tijd 

voor u   
Uw eigen Happy Nurses plannen zelf 

met u afspraken in. U weet dus altijd 

hoe laat wij er zijn. Happy Nurses 

hoeven hun werk ook niet per minuut 

te verantwoorden maar nemen de tijd 

die nodig is. En we hebben echt wel 

tijd om ook nog even thee met u te 

drinken voordat we weer naar onze 

volgende cliënt gaan. Wij respecteren 

uw wensen en privacy en geven u 

graag de aandacht die u verdient.



“U moest de 
groeten hebben 
van apotheker 
Bartels”

Dicht in 
de buurt  
Het HappyNurse Wijkteam zit bij u in de 

buurt. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen 

per week bereikbaar en snel bij u als het 

nodig is. Ook uw Happy Nurses komen 

bij u uit de buurt. Zij weten wat er speelt 

en kennen uw huisarts en apotheker 

persoonlijk en stemmen goed met hen af.

Als uw kinderen niet bij u in de buurt 

wonen of als u niet te zwaar op hen wilt 

leunen dan stemmen we graag met u en 

uw kinderen af hoe we de zorg verdelen. 

U kunt uw kinderen ook toegang geven 

tot het digitale dossier dat wij bijhouden. 

Zo zijn zij goed geïnformeerd en voelen 

zij zich gerust. Ook voor uw kinderen is 

HappyNurse altijd bereikbaar.



“Dit is nou 
mabelle,  
ze kijkt 
deze week  

dus even 
mee”

Happy 
Nurses zijn 
professionals  
HappyNurse heeft een eigen

HappyCampus. Wij besteden veel 

aandacht aan ontwikkeling en opleiding. 

Zo kan het zijn dat er wel eens een 

jonge verpleegkundige meekijkt of 

begeleid wordt door een meer ervaren 

verpleegkundige. Zo zorgen wij ervoor dat 

alle Happy Nurses hooggekwalificeerd 

blijven en op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen en protocollen.



Kies ook voor
happynurse   
Wilt u voor uzelf of uw partner betere 

thuiszorg met respect en oprechte 

aandacht? Of zoek je voor je ouders 

thuiszorg die jou ook actief betrekt en 

informeert? Kies dan voor HappyNurse.

Neem vrijblijvend contact op met 

onze Happy Wijkzuster. Zij komt 

graag bij u langs om alles persoonlijk 

toe te lichten. Bel 06 - 41 11 57 68 

of kijk op happynurse.nl voor de 

Happy Wijkzuster bij u in de buurt.



Alles wat u nog 
meer wilt weten.
Over HappyNurse
HappyNurse levert al jaren ervaren 
zorgprofessionals aan zorginstellingen door 
heel Nederland en heeft zeer veel ervaring 
met het leveren van zorg op hoog niveau. 
En thuiszorg kan beter, vindt HappyNurse. 
Daarom is er nu ook HappyNurse thuiszorg.

kies de betere thuiszorg 
U bepaalt zelf van welke thuiszorg- 
organisatie u gebruikmaakt. Wij declareren 
de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar.

Happy Wijkzuster
Elk wijkteam van HappyNurse wordt 
gerund door een Happy Wijkzuster. Dit zijn 
ondernemende en hooggekwalificeerde 
verpleegkundigen met heel veel ervaring die 
echt betere zorg leveren. Ze zijn zelfstandig 
en daardoor klant- en servicegericht, 
flexibel, kwaliteitsgedreven en beter.

Praktische begeleiding
Als u voor HappyNurse thuiszorg 
kiest, helpen wij u met de hele 
papieren rompslomp. We zorgen voor 
uw indicatie, declareren bij uw 
zorgverzekering of de gemeente en 
vragen desgewenst een PGB voor u 
aan. Daar heeft u geen omkijken naar.

Zorg op  
maat

De Happy Wijkzuster 
bepaalt samen met u 

welke zorg u krijgt

Hoog 
gekwalificeerd 

Happy Nurses zijn hoog 
gekwalificeerde verpleegkundigen

altijd een
vertrouwd gezicht

Bij HappyNurse kent 
u de Happy Nurses uit 

uw vaste team

In de 
buurt 

HappyNurse zit altijd dicht bij u 
in de buurt en kent uw buurt

Respect en 
aandacht 

HappyNurse heeft respect 
voor uw wensen en geeft 

u alle aandacht

HappyNurse beter,
niet duurder 
Wij zijn niet duurder dan andere 
thuiszorg. De reden waarom we toch 
betere zorg kunnen leveren is omdat 
we anders georganiseerd zijn. Bij ons 
zijn de teams ondernemend en zelfstandig 
en gaat het geld naar de zorg en naar 
kwaliteit in plaats van kantoorgebouwen, 
managers en planners.



  “Tot 
morgen!”

happynurse.nl


