
Diabetes zorgarrangement

In het zorgklimaat van vandaag verlaat u snel het ziekenhuis. Maar
bent u daar zelf ook klaar voor? Heeft u thuis voldoende
begeleiding en voorzieningen? Bij het hotel met zorg van Van der
Valk Care bent u nog dezelfde dag welkom. Ons hotel beschikt over
de mogelijkheid tot 24/7 professionele zorgverlening en een
behandelcentrum, zodat u in alle luxe bij ons kunt komen genieten! 
 
Draag uw zorgen aan ons over. Ontspan in de sauna of tijdens een
massage en laat u verwennen door onze uitstekende keuken.
Uiteraard is ook uw partner of mantelzorger welkom, even geen
‘zorgen over zorg’, maar samen ontspannen en genieten. 
 
Bent u recent gediagnosticeerd met diabetes of zijn uw
bloedsuikers ontregeld, dan staat het zorgteam van Van der Valk
Care voor u klaar. Wij begeleiden u in deze moeilijke tijd en leren u
omgaan met de behandeling.

5 dagen bij 
Van der Valk

Care voor
 

 € 675,00

info@vandervalkcare.nl 0344-881000 www.vandervalkcare.nl

Neem contact met ons op voor meer informatie of reservering.

NA UW VERBLIJF GAAT U MET MEER ZELFVERTROUWEN, 
KENNIS & ERVARING NAAR HUIS!

✓    24/7 de mogelijkheid om hulp te vragen 

✓    Nauw contact met diëtiste

✓    Begeleiding bij opname bloedsuikerwaarden

✓    Kennis & leren omgaan met materialen

✓    Gastvrijheid en hospitality

✓    Aangepaste zorgkamer

Optimale zorg



Zorg
Om gebruik te kunnen maken van het diabetes
zorgarrangement dient er een volledig ingevuld
reserveringsformulier opgestuurd te worden. Deze
kunt u downloaden van de webpagina en insturen via
de post of per mail. Een reservering kan pas definitief
gemaakt worden nadat er geverifieerd is of het
zorgteam de juiste zorg kan bieden. De zorgaanvraag
zal telefonisch met u doorgenomen worden door de
verpleegkundige van Van der Valk Care. Bij een
positieve beoordeling ontvangt u van Van der Valk
Care een officiële bevestiging van de reservering.
 

Declaratie
Afhankelijk van uw verzekeringspakket en
polisvoorwaarden kunt u in veel gevallen de kosten
van het verblijf bij Van der Valk Care geheel of
gedeeltelijk terugkrijgen. Voor de exacte vergoeding
kunt u het beste vooraf contact opnemen met uw
zorgverzekeraar. De verblijf- en zorgkosten rekent u bij
vertrek geheel zelf af waarnaar u ze mogelijk
declareert bij uw zorgverzekeraar.

Voorwaarden
✓   Genoemde prijs is voor 

4 nachten en 5 dagen. 

✓   Check in vanaf 14.00 uur en

check out tot 10.00 uur.

✓   Op basis van logies, ontbijt,  

       lunch en diner.

✓    Verlenging van het verblijf 

       voor € 165,00 per dag.

✓    De tweede persoon kan voor  

       € 75,00 per dag verblijven. 

 

✓    Luxe aangepaste hotelkamer
met hoog-laagbed 

✓    Gastvrijheid en hospitality 
✓    Lobbybar, Skybar SIXX en restaurants
✓    Ontbijtbuffet en lunch & diner à la carte
✓    ISO-gecertificeerd hotel met zorg 

U KUNT BIJ ONS TERECHT!

Neem contact met ons op voor meer informatie of reservering.

info@vandervalkcare.nl 0344-881000 www.vandervalkcare.nl
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