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Kleinschalige thuiszorgorganisatie timmert aan de weg:  

Zilveren Kruis biedt Parento Thuiszorg contract aan 
 

Zuidplas, 27 november 2015 – Parento Thuiszorg is inmiddels een gevestigde naam 
aan het worden. Onlangs werd een belangrijke mijlpaal bereikt: Zilveren Kruis heeft de 
kleinschalige thuiszorgorganisatie een contract aangeboden voor het leveren van zorg 
in natura. “Ze herkennen zich in onze filosofie. Dit contract vergroot de mogelijkheden 
voor de cliënten die van onze zorg gebruik willen maken omdat ze niet perse van een 
persoonsgebonden budget afhankelijk zijn”, licht wijkverpleegkundige en coördinator 
Tessa Roos toe. 
 
Sinds de start van de kleine organisatie kunnen cliënten via een persoonsgebonden budget 
een beroep doen op Parento Thuiszorg. Omdat de administratie die daarbij komt kijken voor 
sommigen toch een drempel is, reageert Roos enthousiast. “Onze cliënten zijn erg tevreden 
over hoe we de zorg organiseren en door dit contract kunnen we er voor nog meer mensen 
zijn.” Onbezoldigd directeur Marnix de Romph vult aan: “We weten dat er maar weinig 
nieuwe thuiszorgorganisaties worden toegelaten, maar nu is dat in ons geval al na drie jaar 
het geval. Hier zijn we trots op en beschouwen we als een erkenning voor de aanpak die we 
hebben gekozen: dichtbij de mensen, wijkgericht en met een minimum aan overhead. Zorg 
moet zo eenvoudig mogelijk.” 
 
Groene Hart Ziekenhuis 
Ook andere zorgaanbieders zoeken steeds nadrukkelijker de samenwerking met de 
thuiszorgorganisatie. De Romph: “We hebben met het Groene Hart Ziekenhuis een 
overeenkomst gesloten over de digitale uitwisseling van patiëntengegevens als zij vanuit het 
ziekenhuis weer naar huis kunnen. Ook dat helpt om alles wat achter de schermen geregeld 
moet worden zo slim en efficiënt mogelijk te doen. Natuurlijk worden alleen de gegevens 
uitgewisseld die voor de zorg thuis noodzakelijk zijn en waar de patiënt vooraf toestemming 
voor heeft gegeven.”   
 
Inloop en dagbesteding 
In de directe zorgverlening worden ook de nodige stappen gezet. “We kijken vooral naar de 
mens. Met Parento organiseerden we daarom al wijklunches die goed bezocht werden. Nu 
kunnen we ons ook dankzij de gemeente Zuidplas ook gaan bezighouden met 
inloopochtenden en dagbesteding. Heel belangrijk, want zorg en welzijn gaan echt hand in 
hand. De mensen geven het zelf aan: als je goed in je vel zit, een praatje kan maken en wat 
om handen hebt, voelt ouder worden toch heel anders aan ook al komt dat soms met 
gebreken. Als er zorg nodig is, zijn we er, maar ook voor dat praatje”, aldus de gedreven 
Roos. 
 
 


