Thuiszorg in Apeldoorn Zuid
24 uur per dag
Woont u in Apeldoorn Zuid en heeft u thuiszorg nodig, dan
zijn de Zorgmensen altijd dichtbij. U kunt een beroep op
ons doen voor alle soorten thuiszorg. Mocht thuis blijven
niet ideaal zijn, dan helpen we u ook. Bijvoorbeeld met
een verblijf in een zorgappartement of binnen kleinschalig wonen in uw eigen wijk. De Zorgmensen zorgen ervoor
dat u zich zo weinig mogelijk zorgen hoeft te maken.
Wij helpen u graag verder
Als u zorg nodig heeft, wilt u natuurlijk weten wat dat
kost: op welke eigen bijdrage moet u rekenen? Dit is vrij
ingewikkeld en voor iedereen anders. Het is daarom het
handigste om een afspraak met ons te maken. Dan bekijken we samen wat de beste oplossing voor u is.
Welke zorg heeft u nodig?
De meeste mensen komen bij ons voor zorg waarvoor de
huisarts, het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige een zogenoemde ‘indicatie’ heeft geregeld, want die zorg wordt
grotendeels vergoed. Wij zorgen er vervolgens voor dat u die
zorg op een zo prettig mogelijke manier ontvangt.

Persoonlijke verzorging
Dit is bijvoorbeeld hulp bij aan- en uitkleden, wassen,
eten en drinken of medicijngebruik.
Vakkundige verpleging
Dankzij verpleging aan huis kunt u met een handicap of
ziekte toch thuis blijven wonen. Voor complexe verpleegkundige handelingen hebben wij zelfs een 24-uursdienst.
Zo nodig kan uw vaste verpleegkundige een beroep doen
op een van onze specialisten, bijvoorbeeld voor wond
verzorging, diabetes en terminale zorg.
24-uurs alarmopvolging
Via een alarm om uw hals of pols roept u met één druk op de
knop onze hulp in. Bijvoorbeeld omdat u zich onwel voelt.
Een zorgverlener komt dan zo snel mogelijk naar u toe.
Wilt u meer weten?
Kom dan naar het spreekuur van de Zorgmensen in Nieuw
Zuidzicht aan de Arnhemseweg, iedere woensdag van
11.00 tot 12.00 uur. Of neem contact op met onze wijkverpleegkundige via (055) 548 45 00.
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