Thuiszorg

Heerlijk thuis met een steuntje in de rug

Wat ik nog zelf kan,
doe ik ook zelf.
Daar ben ik trots op.”

U woont thuis, maar door een handicap, ziekte of ouderdom heeft u
voor korte of langere tijd hulp nodig. Vivantes biedt complete thuiszorg volledig afgestemd op uw zorgbehoefte. Zo kunt u met onze
hulp zo lang mogelijk in uw eigen huis en vertrouwde omgeving
blijven wonen. De thuiszorg van Vivantes bestaat uit advies-instructievoorlichting, individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging,
persoonlijke verzorging en verpleging.

Unieke zorg
U heeft thuiszorg nodig. Zorg toegesneden op
uw persoonlijke situatie. Dat betekent complete thuiszorg volledig afgestemd op uw behoeften. Uw eigen wensen en rituelen staan
voorop in de afspraken die we samen maken.
Wij zijn er als u ons nodig heeft: overdag maar
ook ’s avonds en ‘s nachts, doordeweeks en in
het weekeinde.
DAG EN NACHT
Vivantes heeft jarenlang ervaring in de thuiszorg, verpleging en verzorging. U kunt dag
en nacht op ons vertrouwen. Als uw zorgvraag
na verloop van tijd verandert of toeneemt,
passen wij de zorg natuurlijk ook aan. Mocht
het op termijn nodig zijn, dan kunt u ook bij
Vivantes terecht voor dagbesteding of (tijdelijke) opname bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Vivantes zorgt voor u, op een professionele en flexibele manier. Met respect voor
uw achtergrond. En altijd vanuit ons hart.
Wijkverpleegkundige
Wanneer u gezondheidsklachten heeft of u wilt
weten hoe u het beste met uw beperkingen of
handicaps kunt omgaan, dan kan onze wijkverpleegkundige u adviseren. Tijdens een gesprek
bij u thuis bespreekt zij de situatie samen met
u en/of uw mantelzorger en beantwoord uw
vragen. Of het nu gaat om ouder worden, incontinentie, stoma, medicijngebruik, pijn, voeding, aanpassingen in huis of het gebruik van
hulpmiddelen, de wijkverpleegkundige kan u

informeren, adviseren en geeft u praktische
tips. Vanuit dit gesprek zal de wijkverpleegkundige samen met u kijken welke zorg nodig is.
Dit kan vanuit de Zorgverzekeringswet(Zvw),
Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO)
of particulier. De wijkverpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op.
Huishoudelijke hulp via de WMO
Vivantes biedt de helpende hand als u merkt
dat sommige dagelijkse handelingen moeizamer gaan. Wij helpen u bij het schoonhouden
van uw huis, het verschonen van uw bed of bijvoorbeeld strijken. We overleggen samen met
u wat u of uw mantelzorger zelf nog kan doen
en wat wij van u overnemen.
PERSOONLIJKE VERZORGING via Zvw
Ook voor uw persoonlijke verzorging kunt u
rekenen op de betrokkenheid van Vivantes.
We helpen u met opstaan, wassen, douchen,
aankleden of het aantrekken van uw steunkousen. Als het nodig is komen we meerdere
keren per dag. Bijvoorbeeld om u ook weer te
helpen bij het uitkleden en naar bed gaan.
VERPLEGING via ZVW
Door ziekte of een ziekenhuisopname kunt u
verpleegkundige zorg nodig hebben. Vivantes heeft professionele verpleegkundigen in
dienst die u thuis helpen met bijvoorbeeld het
toedienen van medicatie en het verzorgen van
wonden.

eigen bijdrage
Heeft u ondersteuning / huishoudelijke zorg
nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan kan de wijkverpleegkundige voor u contact opnemen met de gemeente. Middels een keukentafelgesprek kijkt
de gemeente samen met u wat nodig is. Heeft
u persoonlijke verzorging of verpleging nodig
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan stelt
de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op.
Wanneer u thuiszorg ontvangt betaalt u een
eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer
informatie over de eigen bijdrage vindt u op
www.cak-bz.nl.
U kunt onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor een geldbedrag, het persoonsgebonden budget (pgb). Met dat geld kunt u uw zorg
zelf inkopen. Voor onafhankelijke informatie
kunt u terecht op www.pgb.nl.

Meer informatie?
Onze wijkverpleegkundigen zijn deskundig en
vriendelijk. Zij staan voor u klaar om u te helpen
en te adviseren. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via tel. 046 411 35
00. U kunt ook kijken op www.vivantes.nl
Compleet zorgaanbod
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en
in de wijk. Onze zorg is toegesneden op uw
persoonlijke situatie. In onze wijksteunpunten in de regio bieden we allerlei diensten en
activiteiten. Dit kan per wijksteunpunt verschillen. Er even uit zijn, een praatje maken of
een potje kaarten maar ook uitleen van hulpmiddelen, gezellig samen eten en dagbesteding. Ook daar zorgen wij voor u.
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