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KINDERVERPLEGING 

IN VILLA EXPERTCARE



Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag 
zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan op verschillende 
manieren zorg uit handen nemen, zodat u weer even op adem kunt 
komen. Wij bieden intensieve kinderverpleging aan ernstig zieke kinderen 
van 0-18 jaar. In Villa ExpertCare zijn 24 uur per dag gespecialiseerde 
verpleegkundigen aanwezig. Uw kind verblijft in een fijne, kleinschalige 
omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Kinderen mogen bij ons 
kind zijn. Dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast krijgen zij een 
liefdevolle verzorging, verpleging en de aandacht die het kind verdient. 

WAAROM VERBLIJVEN IN VILLA EXPERTCARE?

•  Wij zien kinderen zichtbaar bij ons genieten. Er is volop ruimte om te spelen 
in de gezellige woonkamers en in de prachtig aangelegde tuinen.

• Ouders/verzorgers kunnen ook tijdelijk bij ons verblijven.
•  Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich kan ontwikkelen op het gebied 

van taal, motoriek en sociale ontwikkeling. Hier besteden wij ook veel 
aandacht aan. 

•  Wij kijken goed naar wat uw kind nodig heeft, zowel op verpleegkundig 
als op pedagogisch gebied. Voor ieder kind leggen wij dit vast in een 
individueel zorgplan.

•  Om de ontwikkeling te bevorderen, maken wij gebruik van spel, 
gebarentaal, pictogrammen, muziek en ontwikkelingsgericht speelgoed.

• Wij werken met een vast dagprogramma zodat uw kind regelmaat krijgt.
• Alle verpleegkundige en pedagogisch medewerkers in de villa’s zijn   
 geschoold in de Nederlandse gebarentaal.
•  Samen met u maken wij afspraken over het brengen en halen van uw kind.
   Wij zijn flexibel ingesteld.

UW KIND VERBLIJFT IN 
EEN FIJNE, KLEINSCHALIGE 
OMGEVING DIE ZOVEEL 
MOGELIJK AANVOELT ALS 
THUIS. KINDEREN MOGEN 
BIJ ONS KIND ZIJN



LOGEER- EN WOONZORG

In Villa ExpertCare kan uw kind (meerdere nachten per week) komen logeren. 
Hierdoor kunt u weer even op adem komen. Uw kind kan ook tijdelijk bij ons 
komen wonen. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind niet meer in het ziekenhuis hoeft 
te verblijven, maar thuis nog niet alles is voorbereid voor de komst van uw kind 
naar huis. Bij Villa ExpertCare bereiden wij u en uw gezin voor op de situatie thuis. 
Maar ook als de zorg u zwaar valt en u met de rest van het gezin even op adem 
wilt komen, kan uw kind tijdelijk bij ons komen logeren. 

VERPLEEGKUNDIGE KINDEROPVANG

Op flexibele of op vaste dagen of nachten kunt u uw kind bij ons brengen 
voor verpleegkundige kinderopvang. Net als bij een gewone kinderopvang 
hebben wij een vast ritme en kan uw kind hier heerlijk spelen, ontspannen 
en rusten. Daarnaast kijken wij goed naar wat uw kind nodig heeft, zowel op 
verpleegkundig als op pedagogisch gebied.

PALLIATIEVE ZORG

In sommige situaties is het denkbaar dat uw kind niet thuis kan overlijden. In dat 
geval zullen wij met heel veel liefde en zorg uw kind verplegen in de terminale 
fase. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn hierbij ook welkom. 

‘Wij bieden intensieve 
kinderverpleging aan 
ernstig zieke kinderen’



LOCATIES 

Villa ExpertCare heeft locaties in Vleuten, Rijswijk, Waalre en Wezep. 



Ons aanbod is groot en wij kunnen voor veel (chronisch) zieke 
kinderen iets betekenen. ‘Zo thuis mogelijk’ in onze Villa’s, of 
gewoon thuis in de de vertrouwde omgeving van het kind. Twijfelt 
u of wij de zorg voor uw kind in Villa ExpertCare of thuis kunnen 
bieden? Kijk op onze website voor alle zorgdiensten of bel ons op 
030-600 87 22 

FINANCIERING

De opvang in Villa ExpertCare kan op verschillende manieren 
gefinancierd worden. Dit hangt af van de persoonlijke situatie. Zo 
wordt de zorg bijvoorbeeld vergoed door de zorgverzekeraar of vanuit 
het PGB. Ons Indicatie Servicepunt staat u hierover graag te woord. 

CONTACT

ExpertCare biedt gespecialiseerde verpleging thuis aan kinderen 
en volwassenen in Midden Nederland. Is verpleging thuis voor 
uw kind thuis niet mogelijk? Dan bieden wij ook gespecialiseerde 
verpleegkundige zorg ‘zo thuis mogelijk’ voor kinderen van 0 tot 18 
jaar in Villa ExpertCare Rijswijk, Vleuten, Waalre of Wezep. Heeft u 
vragen over onze zorgverlening of over de financiering? Neem gerust 
contact met ons op.

ExpertCare 
Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein

030-600 87 22
info@expertcare.nl
www.expertcare.nl


