Wijkzorg en wijkverpleging
Personenalarmering

Wat kunnen we
nog meer voor
u betekenen?

Vindt u het prettig zelfstandig te wonen met hulp
dichtbij? Met personenalarmering van de Zorgboog
heeft u altijd hulp binnen handbereik. Met één
druk op de knop maakt u contact met een van onze
medewerkers en kunt u ondersteuning inroepen.
Die zekerheid geeft een vertrouwd gevoel.

Behandeling thuis
Op verschillende locaties in de regio biedt Zorgboog in
Balans fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek,
psychologie en specialisme ouderengeneeskunde aan.
Samen met de wijkzorg en wijkverpleging zorgen onze
behandelaren voor een unieke combinatie van zorg,
behandeling en begeleiding onder één dak. Zij komen
ook graag bij u thuis als dat wenselijk is.

Meer dan alleen zorg aan huis

Locaties van de Zorgboog
Hulpmiddelen
De Zorgboog thuiszorgwinkel heeft
een ruime keuze aan hulpmiddelen.
Of u nu wilt lenen, huren of kopen,
in onze thuiszorgwinkel kunt u
alles vinden wat u nodig heeft.
Van elektrisch verstelbare bedden
tot rollators en slimme hulpjes bij
het wassen, eten en drinken en
medicijngebruik. Onze deskundige
(zorg)
consulenten wijzen u de
weg en beantwoorden tevens uw
vragen.

Voor meer intensieve zorg of als thuis
wonen niet meer wenselijk is, kunt u
terecht bij een van de woonlocaties van de
Zorgboog. Bent u op zoek naar een tijdelijk
verblijf, dan biedt Zorghotel Vitassist wellicht
uitkomst. Voor u, maar bijvoorbeeld ook om
uw partner of familie even te ontlasten.

Zorg aanvragen
Wilt u thuiszorg aanvragen of wilt u meer
informatie, dan kunt u zeven dagen per
week en 24 uur per dag contact opnemen
met onze Zorgcentrale via telefoonnummer
0900 899 86 36. Onze medewerkers helpen
u graag verder.

de Zorgboog
Aanvullende diensten en kortingen
Zorgboogextra biedt ondersteuning bij uw dage
lijks
leven. Wist u bijvoorbeeld dat u al een hulp in het
huishouden kunt regelen voor slechts € 15,- per uur?
Andere toppers uit ons aanvullende dienstenpakket zijn
een strijkhulp, tuinman, kapper aan huis en een klusjes
man. Als lid ontvangt u kortingen op bijvoorbeeld
cursussen, uitjes en verzekeringen.
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Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de
regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken we intensief samen met andere zorgverleners
als huisartsen en ziekenhuizen. U vindt ons in een woonzorgcentrum bij in de buurt, in
onze thuiszorgwinkel in Helmond of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste
zorg. Dagelijks zetten zo’n 2400 medewerkers en 1100 vrijwilligers zich daarvoor in.

Meer dan alleen
zorg aan huis

Prettig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij de Zorgboog
snappen we dat u het liefst zo lang mogelijk thuis woont. Ook
als u daarbij hulp of ondersteuning nodig heeft. Met wijkzorg en
wijkverpleging van de Zorgboog kan dat. Bijvoorbeeld met wat
extra hulp, verzorging of enkele gemaksdiensten. En als het nodig
is, bieden onze verpleegkundigen of behandelaren uitkomst. Of u
nu alleen een helpende hand kunt gebruiken of juist veel zorg thuis
nodig hebt, bij ons bent u in goede handen.

De wijkverpleegkundige
Gaat het wat minder gemakkelijk thuis?
Maakt u zich zorgen over uw gezondheid
of voelt u zich onveilig? Neem dan
contact op met een wijkverpleegkundige
van de Zorgboog. Samen met u kijkt zij
naar wat er goed gaat en waar u hulp
bij nodig heeft. De wijkverpleegkundige
kan u helpen oplossingen te vinden. Met
hulp van mensen in uw omgeving, zoals
familieleden of buren, vrijwilligers of, als
dat nodig is, professionele zorg.

De Zorgboog | voor alle generaties

Verzorging en verpleging thuis

Palliatieve zorg

Douchen, tanden poetsen, haren in model brengen en aankleden. Het lijkt
zo gewoon, maar soms gaat het (even) niet meer. Onze medewerkers
helpen u graag bij uw persoonlijke verzorging thuis. Bijvoorbeeld bij
het scheren, ogen druppelen en naar bed gaan. Verder helpen zij u
met het geven van injecties, het verzorgen van uw wond of stoma of
met de inname van medicijnen. Bovendien kunt u bij ons terecht voor
ondersteuning bij hoe u en uw familieleden omgaan met een ziekte of
handicap. Een luisterend oor, kundig advies en een helpende hand, dat
is de Zorgboog.

De Zorgboog biedt zorg in de laatste
levensfase, oftewel palliatieve zorg. Wij
doen er alles aan om cliënten zo goed
mogelijk te begeleiden tijdens hun
ziekte en sterven. Als dat nodig is, dag
en nacht. De Zorgboog biedt palliatieve
zorg in hospice de Populier in Bakel. Ook
bieden wij deze zorg bij mensen thuis.

Specialistische verpleging
Ook als uw hulpvraag nét een beetje meer deskundigheid nodig heeft,
bent u bij de Zorgboog aan het juiste adres. Specialistische zorg zoals
u dat in het ziekenhuis krijgt, levert onze wijkverpleegkundige ook bij
u thuis. Denk aan het verzorgen van een katheter, het toedienen van
medicatie via infuus, sondevoeding en begeleiding bij pijnbestrijding.
Wij hebben veel hoog opgeleide verpleegkundigen in huis met een
eigen specialisme zoals longaandoeningen, oncologie, geriatrie en
diabetes.

Dichtbij
De Zorgboog werkt met kleine wijkteams.
Dat betekent dat wij de weg in uw wijk
kennen en werken vanuit een locatie bij
u in de buurt. Door de vaste wijkteams
ontvangt u meestal dezelfde vertrouwde
gezichten bij u thuis. De afspraken over
de zorg die u nodig heeft, maakt u met de
wijkverpleegkundige.

Begeleiding

Op maat

Ook als een aantal zaken niet (meer) zelfstandig lukt, helpt onze
wijkverpleegkundige u graag met het zoeken naar de juiste
ondersteuning. Bijvoorbeeld als u op bepaalde momenten van de dag
toezicht nodig heeft of hulp bij vervoer. Misschien kunnen we een
vrijwilliger voor u regelen, wellicht komt u in aanmerking voor een
indicatie binnen de wet maatschappelijke ondersteuning of u kunt de
ondersteuning zelf betalen. Samen bekijken we wat de beste oplossing
is voor uw situatie.

U kunt altijd een beroep doen op wijkzorg en wijkverpleging van de Zorgboog. Daarbij kijken wij altijd goed naar uw persoonlijke leefsituatie. De ene persoon is immers
de andere niet. Samen bekijken we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft.
Als u professionele zorg nodig heeft, kan de wijkverpleegkundige zelf een indicatie
stellen. U kunt ook particulier thuiszorg bij ons inkopen. U krijgt dan niet alleen de
zorg die noodzakelijk is, maar vooral de zorg die u wenst. Met onze jarenlange kruiswerkervaring bent u verzekerd van deskundige en vertrouwde zorg. Wij bieden u
bovendien een compleet pakket diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
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