PERSOONLIJKE
ZORG AAN HUIS

ALLERZORG,
ZIEKENHUIS OP WIELEN

Thuis is een veilige en
vertrouwde plek waar
mensen zichzelf kunnen
zijn. Een omgeving die
een positieve invloed
heeft op de gezondheid.
Thuis heeft de mens zelf
de regie. Allerzorg is
specialist in zorg thuis.

Vragen en/of contact?
Mail naar:
verpleegkundigspecialisten@allerzorg.nl

Uw mening telt!
Om onze zorg nog beter te
maken hebben wij uw mening
nodig. Scan de QR-code om
deel te nemen.

Ziekenhuis op wielen
Allerzorg is specialist in zorg thuis. Daarom
bieden wij ook ziekenhuiszorg (dichtbij) huis.
Of dat huis nu thuis is of in een verpleeghuis.
De verpleegkundig specialisten van Allerzorg
Ziekenhuis op Wielen zijn opgeleid door
dermatologen of collega verpleegkundig
specialisten en kunnen wond en/of huidaan
doening behandelen. Als u moeite heeft om
naar het ziekenhuis te gaan, is dit de ideale
oplossing!
Daarnaast biedt Allerzorg specialistische zorg
thuis, zoals wondzorg en dermatologie, medische
kindzorg, palliatief terminale zorg, dialysezorg,
gespecialiseerde begeleiding, oncologische zorg en
wijkverpleging.
Bent u wat minder goed ter been, of heeft u iemand
anders nodig om naar een ziekenhuis te gaan? Dan
is het vaak eenvoudiger om dezelfde ziekenhuiszorg
thuis te ontvangen. We verplaatsen de zorg naar
huis waardoor u (en uw eventuele begeleider) geen
onnodige tijd kwijt bent aan reizen en wachten.

Wij bieden vanuit Ziekenhuis op Wielen diagnostiek en
behandeling onder andere op het gebied van:

•C
 omplexe wonden
De verpleegkundig specialist behandelt onder
andere open benen, doorligwonden, chirurgische
wonden, oncologische wonden, brandwonden en
diabetische wonden.

•V
 ocht in de benen
De verpleegkundig specialist zal de doorbloeding
aan uw benen meten en met u bepalen welke vorm
van compressie het beste bij u past.

•V
 erdachte plekjes op de huid
Heeft u plekjes/vlekjes op de huid en maakt u zich
zorgen hierover? De verpleegkundig specialist
beoordeelt (met behulp van apparatuur) het plekje
en bepaalt of verder onderzoek en behandeling
nodig is.

•J
 eukende huidaandoeningen
Heeft u een jeukende huid? Of bent u bekend met
eczeem? De verpleegkundig specialist helpt u graag
verder om de juiste behandeling op te stellen.

Zorg op maat
Als we bij u aan huis komen, bespreken we samen uw
situatie en zorgvraag. Zo kunnen we goed met u een
plan van aanpak maken zodat u snel weer uw eigen
leven kunt oppakken. Met of zonder huidprobleem.

Ziekenhuis op wielen aanvragen
Voor het aanvragen van Ziekenhuis op Wielen heeft u
een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist
nodig. Meer informatie nodig? Zie de contactgegevens
onderaan deze folder. Ziekenhuis op Wielen wordt
vergoed vanuit uw basisverzekering.

