7 dagen per week

Thuiszorg
Langer
zelfstandig wonen

Buurtteams
Wij werken met vaste buurtteams vanuit onze
locaties, zeven dagen per week. Elk team heeft
een eigen wijkverpleegkundige, bij wie u met al
uw vragen terecht kunt. Onze gemotiveerde en
betrokken medewerkers hebben veel ervaring in
zorg voor ouderen. Zij begrijpen dat u het liefst
zelfstandig wilt blijven wonen.
Natuurlijk ziet u ook graag dezelfde medewerkers
over de vloer komen. Wij komen daarbij zoveel
mogelijk aan uw wensen tegemoet.

Wij bieden:
Persoonlijke verzorging
Onze verzorgenden en verpleegkundigen helpen u
bijvoorbeeld bij het wassen en aan- en uitkleden,
bij het opstaan en naar bed gaan of het aan- en
uittrekken van steunkousen.

Verpleging
Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis
verpleegkundige zorg krijgen. U kunt hiermee
misschien een opname voorkomen. Zorg
kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname.

U heeft (tijdelijk) zorg nodig en uw fa
niet bij alles voldoende helpen? U wi
blijven wonen? Dat kan, met onze th
Onze verpleegkundigen zijn deskundig in:
• bedienen van diverse pompen, zoals een
sondevoedingspomp
• verzorgen van complexe wonden
• stomazorg, katheteriseren en andere
verpleegtechnische handelingen.
Voor eenvoudige verpleegkundige handelingen, die
wij u of uw mantelzorger kunnen aanleren, kunt u
een tijdelijke indicatie krijgen.

Advies, informatie en voorlichting
Wij geven advies, informatie en voorlichting
over gezondheidsproblemen en hoe u deze
kunt voorkomen. Bijvoorbeeld over medicijnen,
voeding, woningaanpassingen en het gebruik van
verpleeg- en hulpmiddelen. Wij begeleiden u bij
uw ziekteproces, helpen u om meer inzicht te
krijgen in uw ziektebeeld en leren u omgaan met
de gevolgen ervan. Wij helpen u ook op weg naar
andere instanties die voor u van belang kunnen
zijn. Samen met u en uw eventuele mantelzorger is
thuiszorg de spin in het web.

Begeleiding
Thuis wonen met een ziekte of handicap is niet
altijd eenvoudig. Maar met begeleiding van onze
thuiszorg kunt u een gedwongen verhuizing of
opname in een verpleeghuis vaak voorkomen. Zo
kunt u toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Via de WMO van de gemeente kunt u een indicatie
voor begeleiding aanvragen. Krijgt u geen indicatie,
dan kunt u kiezen voor begeleiding voor eigen
rekening.

amilieleden of buren kunnen u
ilt wel zo lang mogelijk zelfstandig
huiszorg!
Dagbesteding
Een andere vorm van begeleiding is de
dagbesteding bij onze locaties. U kunt daar één
of meerdere dagen per week gebruik van maken.
Vraag bij het WMO-loket van uw gemeente om
een beschikking begeleiding groep. Ook zonder
indicatie is dagbesteding mogelijk.

Terminale thuiszorg
De wijkverpleegkundige komt bij u langs indien u
zorg nodig heeft in de laatste fase van uw leven.
Zij bepaalt samen met u welke zorg nodig is. Ook
kan ze u informeren over mogelijkheden om te
verblijven op een palliatieve afdeling of in een
hospice. Wilt u gewoon thuis blijven, dan krijgt u
zorg van onze medewerkers. Ook het toedienen
van medicatie via een pomp, wordt door de
wijkverpleegkundige georganiseerd. Voor zorg
thuis betaalt u geen eigen bijdrage.

Thuiszorg voor eigen rekening
Heeft u geen indicatie voor zorg of wilt u uw
bestaande indicatie (tijdelijk) uitbreiden, dan kunt
u kiezen voor thuiszorg voor eigen rekening. Kijk
voor de actuele tarieven op onze website.

Thuiszorg met indicatie
De wijkverpleegkundige bepaalt of u een indicatie
thuiszorg krijgt. Als u daar recht op heeft, betaalt
de zorgverzekeraar de kosten voor verzorging en
verpleging. U betaalt geen eigen bijdrage en het
heeft ook geen invloed op uw eigen risico.

De wijkverpleegkundige maakt samen
met u en uw eventuele mantelzorger
afspraken over de te leveren zorg.

Meer weten?
Voor meer informatie over thuiszorg voor
eigen rekening of thuiszorg met indicatie
kunt u terecht bij onze klantenservice. Als
u al thuiszorg heeft en, zonder indicatie,
uitbreiding van de zorg wilt, informeert u
hier dan naar bij uw wijkverpleegkundige.
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