Wijkverpleging/
‘Zorg aan huis’

Mensen kunnen en willen steeds langer thuis wonen. Goede zorg thuis
maakt dit mogelijk. Wanneer u thuis wilt blijven wonen, maar tot de
conclusie komt dat u daarbij ondersteuning nodig heeft door ziekte,
handicap of leeftijd gerelateerde problemen, dan kunt u contact met ons
opnemen. Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van drie
ziekenhuislocaties en zeventien centra voor wonen en zorg: hierdoor zijn
de lijnen met het ziekenhuis en de specialisten kort.

www.treant.nl

Zorg afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en situatie
Rondom onze centra voor wonen en zorg bieden we persoonlijke en/of
verpleegkundige zorg: ‘Zorg aan huis’. Ons motto is ‘omdat zorg
persoonlijk is’: wij bekijken samen met u welke zorg u nodig heeft, wat
uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn en op welke manier wij
de gewenste en benodigde zorg kunnen organiseren. Ook bespreken we
wat u zelf kunt en wilt doen, zodat u zolang mogelijk uw eigen regie en
zelfstandigheid behoudt.

Wie komen in aanmerking voor deze zorg?
Personen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen
blijven wonen.
• De wijkverpleegkundige indiceert de zorgvraag.
• Financiering zit in de basisverzekering en behoeft geen eigen bijdrage.
Wie levert de zorg bij u thuis?
Onze wijkteams bestaan uit professionele medewerkers: gediplomeerde
verpleegkundigen en verzorgenden die persoonlijke en/of verpleegkundige
zorg leveren.
De wijkverpleegkundige:
• bespreekt de zorgmomenten en de indicatie met u;
• maakt een zorgplan;
• evalueert de gekregen zorg;
• adviseert en beantwoordt vragen.
Verpleegkundige Zorg
Voorbeelden van verpleegkundige zorg:
• Injecteren, zoals insuline spuiten.
• Wond- en stomazorg.
• Inbrengen en verzorgen van een maagsonde of
urinekatheter.
• Controles, zoals bloeddruk meten, bloedsuikers
prikken, enzovoort.

Persoonlijke zorg
Voorbeelden van persoonlijke zorg:
• Ondersteuning bij douchen en wassen.
• Ondersteuning bij aan- en uitkleden.
• Ondersteuning bij eten en naar het toilet gaan.
• Ondersteuning bij medicatie.
• Ondersteuning bij het aan- en uittrekken van steunkousen.
Andere vormen van onze ondersteuning:
• Ondersteuning bij het regelen van hulpmiddelen, zoals een hoog-laag
bed, douchestoel, enzovoort.
• Dagopvang en het aanvragen van de indicatie daarvoor.
• Regelen van huishoudelijke hulp en de aanvraag daarvoor bij het 		
Wmo-loket van de gemeente.
• Personenalarmering.
In overleg met u werken we samen met uw mantelzorger(s) en andere
hulpverleners, zoals huisarts, apotheek, fysiotherapeut en andere
disciplines die bij uw zorg betrokken zijn.

De duur van de zorgverlening is afhankelijk van de indicatie en de
reden van uw zorgbehoefte. Zorg kan tijdelijk nodig zijn, maar bij
een chronische ziekte ook langdurig.

Tot slot
Vanuit de volgende locaties levert Treant Zorggroep wijkverpleging
‘Zorg aan huis’:
Gemeente Emmen
Holdert Emmen
Holtingerhof Emmen
Oostermarke Emmen
Zuidermarke Emmen
Valkenhof Emmen

Gemeente Coevorden
De Schoel Sleen
De Schutse Coevorden
Het Ellertsveld Schoonoord
Selkersgoorn Dalen
De Korenhof Aalden

Gemeente Borger-Odoorn
De Paasbergen Odoorn

Gemeente Hoogeveen
Bilderdijk Hoogeveen
Olden Kinholt Hoogeveen

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen? Stel ze aan uw
wijkverpleegkundige of neem contact met ons op via het centrale
nummer en laat u doorverbinden
met uw wijkverpleegkundige.
Telefoonnummers
Wijkverpleging
Centrale nummer: 0900 0591
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl

Wat vond u van de geleverde
zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een
website van Patiëntenfederatie
Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse
gezondheidszorg, waar mensen
hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u
informatie om te kunnen kiezen
voor een zorgverlener die het
beste past. Deel uw ervaring met
de zorg en help zo anderen met
kiezen!
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Gemeente De Wolden
Tonckenshuys Zuidwolde

