Zorg nodig?
Wilt u meer informatie over de
Wijkverpleging of heeft u vragen,
aarzel dan niet om contact op te nemen
met Zorgplein Maaswaarden. Dat kan per
mail:
wijkverpleegkundigenemz@maaswaarden.nl ,
per telefoon: 0416-698400 of kom langs
op ons kantoor.

Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg

WIJKVERPLEGING

Zorgplein Maaswaarden levert
maatwerk op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
De kwaliteit van leven staat bij ons
hoog in het vaandel.
Wij maken graag samen met u
afspraken over de daarbij passende
ondersteuning.

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Zorgplein Maaswaarden is een
gecertificeerde organisatie die u
hulp kan bieden als u niet meer
voor uzelf kunt zorgen vanwege
ouderdom, handicap, langdurige
of kortstondige ziekte.

Algemeen
Het kan voorkomen dat u thuis
verzorging of verpleging nodig heeft.
Soms tijdelijk, bijvoorbeeld wanneer
u uit het ziekenhuis komt.
Soms permanent, bijvoorbeeld
vanwege een chronische aandoening.
Als dat het geval is, dan helpt
Zorgplein Maaswaarden u graag.

Wat doet Maaswaarden voor u

Financiering

De wijkverpleegkundige zal samen met u
gaan kijken welke zorg er nodig is en
ingezet kan worden. Hierbij gaan we uit
van wat u zelf nog kunt of misschien
weer kunt leren. Samen stellen we een
zorgplan op, zodat u weet wat u kunt
verwachten.
Daarnaast besteden we veel aandacht
aan voorlichting en preventie. De
zelfredzaamheid en uw sociale netwerk
zijn hierbij een belangrijke schakel.
Samen met u en eventuele mantelzorgers
kijken we welke zorg nodig is en op welke
manier we die zorg het beste kunnen
organiseren.
We werken daarbij nauw samen met
andere professionals zoals huisartsen,
gemeenten en andere disciplines.

Wijkverpleging zit sinds 1 januari 2015
in het basispakket van alle
zorgverzekeraars. Dat betekent dat u
geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
Heeft u echter een indicatie voor het
verpleeghuis (ZZP) en woont u nog thuis
dan is er wel sprake van een eigen
bijdrage voor wijkverpleging.

Wat kunt u van ons verwachten




Professionele zorgverleners.
Kleine vaste teams onder leiding van
een regisserend wijkverpleegkundige.
Basiszorg en complexe verpleegkundige zorg

Ook met een persoonsgebonden budget
(PGB) of particulier kunt u gebruik maken
van onze thuiszorg. Informatie over
tarieven kunt u navragen bij
cliëntservice, 0416-698400 of mailen
naar clientservice@maaswaarden.nl

