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Voor wie is de zorg bedoeld?  
De zorg aan huis is bedoeld voor een ieder die hulp 
nodig heeft vanwege zowel kort als langdurige ziekte, 
beperking of handicap.  
De dienstverlening bestaat uit persoonlijke verzorging, 
verpleging en individuele begeleiding. Naast reguliere 
thuiszorg zijn wij gespecialiseerd in zorg voor mensen 
met psychische problematiek, geheugenstoornissen, 
gedragsproblemen, (niet-) aangeboren-hersenletsel en 
verslaving.  
 
Visie 
Vanuit onze visie gebaseerd op antroposofisch 
gedachtegoed kijken we naar de hele mens; de 
lichamelijke staat, vitaliteit en veerkracht, evenwicht 
in stemmingen en emoties en de persoonlijkheid. Hier 
vanuit wordt warme zorg gegeven, gericht op 
aandacht en structuur. We laten de cliënt zo veel als 
mogelijk de regie over zijn of haar leven behouden. De 
persoonlijke biografie is voor ons een belangrijk 
richtsnoer. Vanuit hoofd, hart en handen bieden we 
ondersteuning. Dit biedt uitzicht op een nieuwe 
balans.  
 
Hoe werken wij? 
Uitgangspunt is ondersteuning geven die aansluit bij 
de eigen krachten en mogelijkheden. Om de wensen 
en zorgvragen te begrijpen, denken we met de cliënt, 
zijn of haar naasten en het maatschappelijk en 
(medisch) steunsysteem mee. De hulpverleners 
werken in een kring rondom één cliënt, dit noemen 
wij een ‘zorgkring’. Bij Cuprum heeft de cliënt te 
maken met een beperkt aantal hulpverleners.  
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Organisatie en financiering  
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de 
zorg is een indicatie nodig. Persoonlijke verzorging en 
verpleging kunnen wij voor u aanvragen bij uw 
zorgverzekeraar. Deze zorg wordt vergoed.  
Voor individuele begeleiding is een indicatie nodig van 
de gemeente. Afhankelijk van uw situatie wordt 
daarvoor een eigen bijdrage gevraagd. Zelf 
gefinancierde zorg is ook mogelijk. Als u vragen heeft 
neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u 
graag.   
 
Wij zijn een thuiszorgorganisatie met een WTZi 
erkenning. Hierdoor mag persoonlijke verzorging en 
verpleging geboden worden op basis van de 
Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). Cuprum heeft contracten met 
verschillende regiogemeenten voor het geven van 
individuele begeleiding. Cuprum is lid van de 
Nederlandse Vereniging Antroposofische 
Zorgaanbieders (NVAZ). Wij zijn aangesloten bij een 
geschillen- en klachtencommissie.  
 
Cuprum is de Latijnse benaming voor het element koper. Dit staat voor 
omhulling en helpt liefde, schoonheid en harmonie te ervaren, het geeft 
moed en sterkt het zelfbewustzijn.  
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