Wanneer kunt u bij ons terecht?
U kunt zelf rechtstreeks contact met ons opnemen
en vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken
voor een huisbezoek om uw wensen persoonlijk te
bespreken. We denken met u mee en kijken
samen naar de mogelijkheden en uw persoonlijke
situatie. We doen graag een stapje extra, geen
vraag is ons teveel.

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.

ALS GENEZEN NIET
MEER MOGELIJK IS

“Er is vaak veel
meer mogelijk
dan u denkt.”

Zorg, begeleiding en ondersteuning in deze fase
van het leven is er voor iedereen. Dus ook voor
u. De kosten hiervoor worden vergoed door uw
ziektekostenverzekeraar.

Zorg, ondersteuning en
begeleiding in uw eigen
vertrouwde omgeving

Heeft u vragen of wilt u uw persoonlijke situatie met
ons bespreken, neemt u dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 0348 – 416834
E-mailadres:
info@allerzorg.nl
Op onze website vindt u meer informatie over onze zorg.
WWW.ALLERZORG.NL/PALLIATIEVE-ZORG

20190925125316_2223.adpro.indd 1

9/25/2019 12:53:10 PM

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt het leven
ineens een andere wending. Wat dit voor u betekent
is heel persoonlijk. Wat is belangrijk voor u? Waar
heeft u behoefte aan? In deze folder informeren
we u over onze mogelijkheden voor begeleiding,
ondersteuning en specialistische zorg.
Allerzorg levert zorg zoals we dat ook voor onze
naasten zouden doen; liefdevol, persoonlijk en met
aandacht. Wanneer u gehoord heeft dat genezen
niet meer mogelijk is heeft u waarschijnlijk veel
vragen zoals:
• Kan ik nog thuisblijven nu ik niet meer beter
word?
• Kan ik extra hulp en zorg krijgen?
• Ik wil mijn partner en kinderen niet belasten, hoe
kan ik hier mee omgaan?
• Mijn partner en ik praten moeilijk over de nieuwe
situatie, hoe voorkom ik dat we elkaar hierin
verliezen?
• Wat staat me te wachten en bij wie kan ik terecht
met mijn vragen?
• Wat is er mogelijk als ik straks pijn krijg?

“Er was aandacht voor
wat echt belangrijk is.
Dat is zo waardevol in
die laatste momenten.”
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“Ik had nooit durven dromen
dat de wensambulance het
mogelijk zou maken om nog
een keer naar mijn favoriete
plekje aan zee te gaan.”

Wat is belangrijk voor u?

Wij denken graag met u mee. Tijdens een
vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken
we waarmee we u kunnen helpen. Onze
gespecialiseerde verpleegkundigen komen bij u
langs om samen te kijken waar u behoefte aan
heeft en om u hierbij te helpen. Bij hen kunt u
terecht met al uw vragen.
Ook in latere fases in uw ziekteproces staan
we voor u klaar. Als u specialistische medische
zorg nodig heeft, kunt u deze zorg thuis in uw
eigen vertrouwde omgeving krijgen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan pijnbestrijding en het verlichten
van uw benauwdheidsklachten.
We houden contacten met artsen en helpen u met
medicatie. We zijn er voor u als u vragen heeft over
pijn, hulpmiddelen of rouw. Maar we zijn er ook om
met u mee te denken over zaken waar u misschien
niet aan denkt. Wat is er mogelijk in uw situatie?
Heeft u nog wensen?

Hoe ziet uw leven eruit en wat zijn uw wensen?
Hoe past zorg thuis hierin? In overleg regelen wij
passende zorg voor u. Welke wens u ook heeft; we
streven ernaar om de zorg vorm te geven zoals
deze het beste bij u past. We werken met kleine
teams en kunnen als het nodig of wenselijk is
24 uur per dag bij u aanwezig zijn. Onze mede
werkers voelen zich zowel persoonlijk én als team
verantwoordelijk voor uw welzijn. We vinden het
belangrijk dat u de regie heeft in de keuzes die u
maakt.
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