
Alles wat je moet weten 
over Attenza en werken in 
de palliatieve zorg



Wat doet Attenza? 
Attenza biedt palliatieve en terminale zorg thuis. Wij zetten hiervoor 
zelfstandig zorgverleners in die een-op-een zorg verlenen aan 
de cliënt. Attenza is een WTZi-erkende organisatie wat inhoudt 
dat wij van A tot Z betrokken zijn bij onze zorg en hier ook 
verantwoordelijkheid voor dragen.

Passie voor palliatieve zorg

Nachtzorg of 24-uurszorg

Jij bent bevoegd en bekwaam

Verzorgende IG of Verpleegkundige
(ZZP)

Wie ben jij:



Zorgen voor naasten
Een belangrijk onderdeel van de zorg is het zorgen 
voor de naasten. Jij bent het aanspreekpunt voor de 
cliënt en de familie. Wellicht heeft de cliënt al vrede 
genomen met zijn of haar naderend overlijden, maar 
naasten kunnen dit heel anders ervaren.

Daarnaast ontlast jij hen door taken over te nemen, 
zodat familieleden zich kunnen focussen op hun rol 
als zoon, dochter of echtgenoot. Zij vertrouwen erop 
dat jij de beste zorg zal verlenen, zodat de cliënt deze 
fase als comfortabel ervaart.

Zorg voor de cliënt
Attenza specialiseert zich in intensieve, palliatieve 
en terminale zorg thuis. Dit betekent dat jij in een 
een-op-een situatie zorg verleent. Attenza levert 
voornamelijk nacht- en 24-uurszorg. In een klein 
professioneel team met andere zorgverleners draag 
jij bij aan het welzijn van de cliënt in de thuissituatie. 
Ook neem je waar nodig taken over die de cliënt niet 
meer kan doen.

Jij bent onze oren en ogen

De cliënt rekent erop dat je komt

Communicatie in Nederlands

Zorg, aandacht en respect voor 
cliënt en omgeving

Wat wij van jou verwachten:



Nachtzorg
Nachtdiensten bij Attenza zijn altijd waaknachten. De meeste nachtzorgen 
starten om 23.00 uur en eindigen om 07.00 uur. Mocht er een afwijkende 
tijd gelden voor de specifieke zorgaanvraag dan gaat dit uiteraard in 
overleg. Tijdens een nachtzorg waak je over de cliënt en verleen je 
zorg waar nodig. Het is dus van belang dat je actief je aandacht bij de 
cliënt houdt. Lees hier meer informatie over nachtzorg en gerelateerde 
informatie. 

24-uurszorg
De 24-uursdiensten starten en lossen elkaar af om 11.00 uur in de och-
tend. Jij bent er om de kwaliteit van leven en het comfort van de cliënt 
in zijn of haar laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Je verleent 
hiervoor de benodigde zorg om lichamelijke pijn te voorkomen en biedt 
de cliënt (en eventueel familie) psychische ondersteuning. Waar mogelijk 
help je de cliënt en familie met lichte huishoudelijke taken. Lees hier meer 
informatie over 24-uurszorg en gerelateerde informatie. 

Zorgverleners portaal
Op onze zorgverleners portaal hebben wij alle vragen gebundeld die jij 
zou kunnen hebben over samenwerken met Attenza. Op help.attenza.nl 
vind jij alle vragen en antwoorden met betrekking tot onze Attenza app, 
de samenwerking met Attenza, diensten en verwachtingen cliënt, geld, 
urendeclaratie en onrustige nachten. 

https://help.attenza.nl/zorgportaal/hoe-ziet-een-nachtzorg-eruit/
https://help.attenza.nl/zorgportaal/hoe-ziet-een-24-uurszorg-eruit/
http://help.attenza.nl


Op tijd betaald
Als zorgverlener wil je op tijd je geld binnen krijgen voor de uren die 
je gewerkt hebt. Attenza heeft een vast betaalschema: op de 15de 
en 30ste van de maand krijg je betaald voor de gewerkte uren van 
de weken ervoor. Wij laten je niet wachten op eventuele betalingen 
naar ons toe, wij betalen je op een vast moment uit.

Je wordt 7 dagen per week ondersteund 
Je werkt alleen bij een cliënt, maar je kunt altijd op een kwaliteits-
verpleegkundige terugvallen. Hij of zij is 24 uur per dag bereikbaar 
voor zorginhoudelijk vragen. Je werkt solo, maar zeker niet alleen.

Scholingen, skillslab en mailings
Het is voor jou als zzp’er belangrijk dat je volgens de laatste ontwik-
kelingen en wettelijke richtlijnen werkt. Wij ondersteunen je met 
ons aanbod van (geaccrediteerde) cursussen voor een scherpe prijs. 
Ook hebben wij een skillslab waar je je handelingen kunt aftoetsen. 
We informeren je over de laatste ontwikkelingen in de zorg via onze 
website en mailings.

Je betaalt geen bemiddelingskosten
Bij Attenza betaal je geen vergoeding over je omzet. We vragen 
alleen een kleine bijdrage voor de administratieve afhandeling: 10 
euro per cliënt wanneer je meer dan 500 euro per cliënt verdient. 
Wij houden van transparante tariefafspraken. Wat wij afspreken, 
dat is wat je ontvangt.



Tarieven
Uitgangspunt: Attenza werkt met variabele tarieven en een toeslagensysteem i.p.v. met enkel vaste tarieven.
tarief = soort zorg, locatie en urgentie en een zwaardere dienst = hogere uitbetaling.

24-uurszorg

Normale nacht
Onrustige nacht
Waaknacht

Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Feestdagen

€ 345,00 t/m € 500,00

+ € 40,00

+ € 75,00
+ € 2,00 per uur

€ 447,00 

€ 487,00

€ 522,00

Vanaf

Duur: 24 uur, wisseltijd om 11.00 uur

Nachtzorg

Waaknacht

Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Feestdagen

€ 28,00 t/m € 40,00 per uur + € 2,00 per uur € 36,40 per uur

Duur: 8 uur, 23.00 - 7.00 uur (in enkele gevallen is de zorg langer)

Vanaf

Dagzorg Duur: wisselende tijden, wordt vermeld in de zorgvraag

Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Feestdagen

€ 25,00 t/m € 35,00 per uur + € 2,00 per uur € 36,40 per uur
Vanaf
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