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Quality Care Thuiszorg biedt al ruim 10 jaar thuiszorg 

aan in Suriname. Wij bieden verzorging en verpleging bij 

uw thuis. U kunt hierdoor in uw eigen omgeving blijven 

wonen met de zorg die bij u past. Na ziekenhuisopname 

bieden wij zorg op maat, waardoor u op een verantwoor-

de wijze thuis kan komen en thuis de zorg kan ontvan-

gen die u nodig heeft.  
 

Wij stemmen onze zorg af op uw individuele wens en 

vraag.  Onze gediplomeerde verpleegkundigen en ver-

zorgenden zijn dagelijks onderweg om zorg vanuit hun 

hart te bieden. Professionele zorg met betrokkenheid, 

liefde, aandacht en een luisterend oor. Ook voor advies, 

voorlichting en instructie. 

www.qualitycarenv.com 

Telefoon kantoor: 00597-459060 

Buiten kantooruren bereikbaar op:  

00597-8647797 

‘Al meer dan 10 jaar uw meest betrouwbare  

thuiszorgorganisatie in Suriname.’ 

Hart  
voor  
zorg 



Onze visie 

“Kwaliteit van zorg bieden is onze 

belangrijkste drijfveer. Wij streven 

continu naar het verbeteren van 

onze kwaliteit. Onze visie is dat 

wij de expertise hebben om de 

beste thuiszorgorganisatie van 

Suriname te zijn en te blijven. On-

ze missie is het leveren van  

excellente zorg, zodat u met be-

houd van regie op eigen leven, zo 

lang mogelijk in uw vertrouwde 

omgeving kan blijven wonen.”  

Onze werkwijze 

Voor de start van zorg komt onze 

zorgcoördinator bij u langs voor 

een intakegesprek, dit kan bij u 

thuis of (bij opname) in het zieken-

huis zijn. Tijdens dit gesprek kijkt 

zij samen met u naar welke thuis-

zorg het beste bij u past, afhanke-

lijk van uw zorgvraag, benodigde 

zorg, deskundigheid en uw thuissi-

tuatie. Zij adviseert over eventuele 

hulpmiddelen. Met elkaar stelt u 

een zorgplan op, waarbij de zorg 

en zorgtijden worden vastgelegd 

in een zorgovereenkomst.  

Uw zorgcoördinator zal regelmatig met u de zorg evalue-

ren en zo nodig bijstellen. Naast 

het organiseren van de zorg zal zij 

de kwaliteit en continuïteit van de 

zorg bewaken.  

 

Onze kernwaarden 

We werken vanuit ons HART.  

‘Hartelijk, Accepterend,  

Respecterend & Troostend.’ 

Voor kwalitatief goede en be-

trouwbare zorg, kiest u met een 

gerust hart voor Quality Care 

Thuiszorg.  

Anne-Marie van Genderen, Algemeen Directeur 

E-mail: info@qualitycarenv.com 

www.qualitycarenv.com 

Kantoor in Paramaribo: Sulfaatstraat 62, Telefoon: 459060 


