Samenwerking met andere organisaties
Onze teams hebben contacten met ouderen-,
welzijns- en vrijwilligersorganisaties bij u in de
buurt. Vraag aan uw wijkverpleegkundige wat er
allemaal mogelijk is in uw omgeving. Het team
helpt u graag verder.

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 WIJKVERPLEGING
BIJ U THUIS

Financiering wijkverpleging
Wijkverpleging zit in het basispakket van uw
zorgverzekering en valt niet onder het eigen risico.

Allerzorg is specialist in zorg thuis!

Bij Allerzorg geven
we zorg zoals we die
ook aan onze naasten
willen geven.
Heeft u vragen of wilt u uw persoonlijke situatie met
ons bespreken, neemt u dan contact met ons op.
Ook voor vragen over de vergoeding van deze zorg
vanuit uw zorgverzekering of als er sprake is van niet
verzekerde zorg kunt u bij ons terecht.
Team: Allerzorg Wijkverpleging
Adres: Kasteel 4
Postcode en plaats: 1441 BZ Woerden
Telefoonnummer: 0348-416834
E-mail: info@allerzorg.nl
Op onze website vindt u meer informatie over onze zorg.
WWW.ALLERZORG.NL/WIJKVERPLEGING
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Wat houdt wijkverpleging in?
Wijkverpleging is persoonlijke verzorging en
verpleging aan huis.
U wilt uw eigen leven leiden, zo zelfstandig mogelijk
in uw eigen woonomgeving ook als u verzorging
of verpleging nodig heeft. Allerzorg ondersteunt u
daarbij.
Onze specialistische verpleegkundigen verrichten
complexe verpleegkundige handelingen, eventueel
in samenwerking met uw huisarts of behandelend
specialist. Denkt u daarbij o.a. aan:
• stomazorg
• katheteriseren
• dialyseren
• tracheazorg
• toedienen van antibiotica via een infuus

Na een opname in het ziekenhuis kunt u sneller
naar huis en thuis de zorg ontvangen die u nodig
heeft.

Persoonlijk zorgplan
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen gaan
we met u in gesprek als u wijkverpleging heeft
aangevraagd. Welke zorg heeft u nodig?
Wat zijn uw verwachtingen? Wat kunt u nog zelf?
Samen maken we afspraken en leggen dit vast
in een zorgplan. We stellen op basis hiervan een
klein team van verzorgenden en verpleegkundigen
samen. Een team dat bij u past en waar u zich
prettig bij voelt.

Wat als er een verandering
in uw situatie optreedt?
Mogelijk verandert uw situatie in de loop van de
tijd. Wij stemmen als het nodig is per direct samen
met u de zorg opnieuw af op de situatie, uw wensen
of behoeften. Indien wenselijk ook in overleg met
uw huisarts of behandelend specialist. Op basis
daarvan kunnen wij u de juiste zorg blijven geven.
Zo houdt u de controle over uw leven. Zoals wij dat
zelf en voor onze naasten ook graag zouden willen.

“Ze hebben
nooit haast.
Dat geeft wel
een fijn gevoel.”
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Mantelzorg als onderdeel
van uw zorgplan
Heeft u een partner, kinderen, buren of andere
mantelzorgers die u extra willen en kunnen
helpen bij niet-verpleegkundige handelingen?
Wij zullen uw mantelzorgers in dat geval
professioneel begeleiden. Op die manier
kunnen zij u ondersteunen en kleine zorgtaken
overnemen. Samen stemmen we af wat we van
elkaar mogen verwachten.
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