Meer informatie
Heeft u vragen over onze kindzorg of zou u graag
uw persoonlijke situatie willen bespreken?
Neem dan contact op met Allerzorg kindzorg.
Wij helpen u graag.

SPEC IALIST IN
ZORG TH U IS
Bij Allerzorg krijgt u zorg vol aandacht,
respect en ruimte om uzelf te kunnen
zijn. Gewoon zoals het hoort.

ONZE KINDZORG
VERTROUWD EN
PERSOONLIJK

Ook voor vragen met betrekking tot de eventuele
vergoeding van deze zorg vanuit uw zorgverzekeraar
kunt u bij ons terecht.

˝De betrokkenheid van de verpleegkundigen ontroert ons. Zij denken echt
met ons mee over hoe we de zorg het
beste kunnen invullen.˝

Ouders van Sem

Signaleren, helpen en
ontzorgen:
Allerzorg heeft aandacht
voor het hele gezin.

Team:
Allerzorg
Telefoonnummer: 0348 – 416 834
E-mailadres:
info@allerzorg.nl
Op onze website vindt u meer informatie over kindzorg.
WWW.ALLERZORG.NL
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De liefde van ouders voor hun kind is onvoor
waardelijk, dus is het belangrijk dat uw kind in
goede handen is. In het bijzonder als uw kind ziek
is en zorg nodig heeft. Dat begrijpen wij als geen
ander.
Er is geen betere plek voor een ziek kind dan zijn of
haar eigen vertrouwde omgeving. Allerzorg werkt
daarom met vaste kleine teams en biedt thuis de
zorg die uw kind nodig heeft. Maar ook als uw kind
naar school gaat, kan hij of zij daar de zorg krijgen
die nodig is.

˝Het zijn de ouders die bepalen hoe
dingen gebeuren. Wij zijn te gast.˝

Kinder-IC verpleegkundige Lisette

Persoonlijke kennismaking
Als de mogelijkheid er is, komen we graag vooraf
gaand aan de zorg persoonlijk kennis maken met
uw kind en met u als ouders. Dit kan thuis, maar
ook in het ziekenhuis. Samen kijken we naar de
gezinssituatie en de zorg die uw kind nodig heeft.
Op basis daarvan stellen we een team samen dat
zorg aan uw kind en uw gezin biedt.
Ook houden we – indien nodig en gewenst – nauw
contact met de behandelend arts van uw kind. Zo
willen we de overgang vanuit het ziekenhuis naar
huis zo soepel mogelijk te laten verlopen voor uw
kind.

Zorg voor het hele gezin
De ziekte van een kind heeft niet alleen invloed
op de manier waarop een kind de wereld ontdekt
en zich ontwikkelt. Een ziekte heeft ook invloed
op andere gezinsleden, bijvoorbeeld doordat er
onzekerheid bij broertjes of zusjes ontstaat. Of
ouders die zich afvragen hoe ze hun kind en/
of kinderen het beste kunnen begeleiden in het
ziekteproces. Onze zorg is daarom naast de zorg
voor het zieke kind ook gericht op de rest van het
gezin.

Specialistische verpleegkundige kindzorg
Onze kinder en specialistische verpleegkundigen
verlenen thuis – in de vertrouwde omgeving van uw
kind – specialistisch verpleegkundige zorg. Denk
bijvoorbeeld aan het toedienen van medicatie,
sondevoeding, pijnbestrijding of het ondersteunen
bij thuisbeademing.
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Palliatief terminale kindzorg
Als genezen niet meer mogelijk is en een
medische behandeling geen uitkomst meer biedt,
kan het kindzorgteam uw gezin begeleiden in
deze laatste levensfase. We zorgen voor uw kind,
begeleiden ouders, broertjes en zusjes in het
naderende afscheid en bieden vervolgens ook
nazorg aan u en uw gezin.

Sociaal pedagogische zorg
Een lichamelijke en/of geestelijke beperking of
een gedragsstoornis van een kind kan voor ouders
een extra uitdaging bij het opvoeden betekenen.
De pedagogisch medewerkers van Allerzorg
bieden u graag de begeleiding die u nodig heeft.
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