PRAKTISCHE INFORMATIE
WERKGEBIED

•
•
•
•

Provincie Groningen
Drenthe
Friesland
Regio Twente

FINANCIERING

Afhankelijk van de zorgvraag:
• Zorgverzekeringswet
(geen eigen bijdrage)
• Wet langdurige zorg
(vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage)

ZORG AANVRAGEN
Als u zorg wenst van Thuiszorg Dichtbij, dan kunt u of uw naaste direct contact
met ons opnemen. U kunt ook aan uw huisarts, verpleeghuisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis vragen om de zorg bij ons aan te vragen.
Voor het aanvragen van zorg zijn wij zeven dagen in de week bereikbaar via:

050 577 8886
MEER INFORMATIE

WERKWIJZE BIJ ZORG STARTEN

1. Contact / zorg aanvragen
2. Intake met wijkverpleegkundige
3. Zorgbehoeftebepaling /
indicatiestelling
4. Zorgteam samenstellen
5. Start zorg
6. Zorgplan opstellen en zorgovereenkomst ondertekenen

KWALITEIT

Wij borgen kwaliteit door o.a.:
• 24/7 bereikbaarheid
• Regievoering door een
wijkverpleegkundige
• MTH-team* voor (plotselinge)
complexe verpleegtechnische
handelingen
• Betrokken Cliëntenraad
• Landelijk erkende klachtenregeling
• Continue monitoring van
cliëntervaringen
* Medisch Technisch Handelen Team

Voor meer informatie, vragen of advies kunt u vrijblijvend contact met ons
opnemen.

info@dichtbij.coop | www.thuiszorgdichtbij.nl | 050 577 8886

Onze leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure en privacyreglement vindt u op onze website.
Thuiszorg Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.
Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse palliatieve netwerken.
Thuiszorg Dichtbij is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Palliatieve en terminale thuiszorg van THUISZORG DICHTBIJ
Als genezen niet meer mogelijk is…

Als genezen niet meer mogelijk is en u verzorging en verpleging thuis nodig heeft,
dan wilt u een thuiszorgorganisatie die u optimaal kan helpen en waar u op kunt
vertrouwen. Een organisatie die veel ervaring heeft met zorg voor mensen die
niet meer beter worden (palliatieve zorg) en met zorg voor mensen in de laatste
levensfase (terminale zorg). Maak dan kennis met Thuiszorg Dichtbij.
Thuiszorg Dichtbij staat naast u, ongeacht wat er gebeurt, en organiseert de juiste
zorg en ondersteuning voor u en uw naasten. Wij denken met u mee, helpen u
eigen regie te behouden en streven continu naar de hoogst mogelijke kwaliteit
van leven.

DIT IS THUISZORG DICHTBIJ
Thuiszorg Dichtbij wil veilig thuis blijven wonen en thuis sterven mogelijk maken.
Daarom bieden wij palliatieve en terminale thuiszorg. Dit doen wij met bevlogen
en gekwalificeerde zelfstandige zorgverleners.
Onze specialisatie ligt bij intensieve thuiszorg voor mensen in de laatste levensfase.
Bij intensieve thuiszorg is een zorgverlener meerdere keren per dag of langere tijd
achtereen aanwezig voor alle benodigde verzorging, verpleging en begeleiding van
u en uw naasten bij het ziekte- en stervensproces. Indien nodig tot 24 uur per dag.
Ook langdurige (intensieve) zorg behoort tot onze mogelijkheden, bijvoorbeeld
voor mensen met ALS of MS.

VOOR IEDERE ZORGVRAGER
Al meer dan tien jaar staan wij bekend om
onze hoogwaardige palliatieve terminale
zorgverlening. Extra bijzonder is dat
wij werkelijk voor iedere zorgvrager
klaarstaan, ongeacht de levensverwachting, (ingewikkelde) thuissituatie
of complexiteit van de zorgvraag.
Speciaal voor cliënten die intensieve
zorg nodig hebben en die klein wonen
en/of gesteld zijn op hun privacy, bieden
wij de mogelijkheid om een kleine
caravan bij de woning te plaatsen. Dit
geldt als een extra kamer voor de zorgverlener. De zorgverlener is via een
draadloze alarmering direct te bereiken.
Wat uw situatie ook is, en hoe uw
situatie ook gaat veranderen tijdens
het zorgtraject, Thuiszorg Dichtbij zet
alles in het werk om ervoor te zorgen
dat u thuis kunt blijven wonen en thuis
afscheid kunt nemen.

ONS STREVEN VOOR U
Tijdens het zorgtraject is een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw leven ons
doel.
Dit proberen wij te bereiken door…
• u deskundige zorg te geven die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen,
zorgbehoefte en thuissituatie
• klachten als pijn en benauwdheid zoveel mogelijk te verlichten
• aandacht te hebben voor zingeving en levenseinde vraagstukken
• steun te bieden aan uw naasten
• tijdig in te spelen op wensen en veranderingen
• informele zorg* en (digitale) hulpmiddelen optimaal te benutten
voor zoveel mogelijk eigen regie
• onze zorg en uw informele zorg zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen
Met dit alles streven wij naar
zorg die u als persoonlijk, warm
en passend ervaart en die
uiteindelijk leidt naar een zo
waardig mogelijk afscheid van
het leven.

* Informele zorg: mantelzorg, vrijwillige zorg, buurthulp

