
 

gewoon thuis, wij zijn dichtbij

Dag & Nacht

dichtbij
�uiszorg

Aandacht, contact & deskundigheid 



deskundige zorg thuis
ondersteuning voor mantelzorgers
zorg zoals u dat wilt
geen wachtlijst

 Verpleegkundige thuiszorg
 
Hoogcomplex of laagcomplex, wij leveren alle verpleegkundige zorg thuis. Wanneer u bijvoorbeeld 
een chronische ziekte heeft en niet naar een verpleegtehuis wil, kunnen wij u thuis de zorg leveren 
die u nodig heeft. Wij kunnen dan een aantal keer per dag bij u langskomen. 

 Palliatieve thuiszorg

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg, zorg in de laatste fase van het leven. 
Palliatieve zorg is erop gericht het lijden te verzachten en om de resterende tijd zo aangenaam 
mogelijk te maken.  Het gaat daarbij ook om het ontlasten en ondersteunen van naasten, zodat zij 
meer tijd met hun dierbare kunnen doorbrengen. Onze palliatieve zorg kan op verschillende 
manieren ingevuld worden. We kunnen bijvoorbeeld  ‘s nachts aanwezig zijn om rust te brengen, 
maar wanneer intensievere zorg nodig is, kan een zorgverlener ook 24 uur per dag aanwezig zijn.

 Hoe gaat het in zijn werk?

De huisarts of een verpleegkundige verwijst u door naar Thuiszorg Dichtbij. U kunt zelf ook 
aangeven dat u zorg wenst van ons. Indien nodig kunnen wij u zeer snel zorg leveren. 
De huisarts of verpleegkundige neemt vervolgens contact met ons op. Wij maken hierna een 
afspraak met u om te inventariseren welke zorg u nodig heeft.  Aan de hand van dit gesprek stellen 
wij een indicatie, ontwikkelen wij samen met u een zorgplan en stellen wij een team van 
zorgverleners samen. De zorg wordt aan uw wensen aangepast. In overleg is er van alles mogelijk. 



 Het zorgteam

Wij werken met kleine teams van zorgverleners, zodat u altijd vertrouwde mensen om u heen heeft. 
Al onze zorgverleners zijn professionele zelfstandigen in de zorg die allemaal veel ervaring hebben 
in de palliatieve en verpleegkundige thuiszorg. Onze zorgprofessionals worden bovendien regelmatig 
bijgeschoold. Op deze manier bent u verzekerd van de beste zorg. 

 Financiering

Verpleegkundige zorg en palliatieve zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit 
betekent dat alle zorgkosten worden vergoed. U betaalt ook geen eigen bijdrage.  Alleen de 
geïndiceerde zorg wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet. Heeft u meer zorg nodig? 
Wij zoeken graag met u naar andere alternatieven. 

 Caravan

Wanneer u klein woont en/of op uw privacy gesteld bent, 
bieden wij de mogelijkheid om een caravan dicht bij 
huis te plaatsen. Hier kan de zorgverlener zich in 
terugtrekken en eventueel in overnachten.
Via een draadloos belsysteem kunt u de 
zorgverlener direct bereiken en is 
hij/zij snel ter plaatse. 



  Contact

  

Voor meer informatie, vragen of advies kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Tevens bieden wij u een gratis 
en geheel vrijblijvend informatiegesprek aan. 

Thuiszorg Dichtbij
Postbus 1618  
9701 BP Groningen

E: info@thuiszorgdichtbij.nl
T: 050 5778886

Bezoekadres 
Rouaanstraat 20A 
9723 CD Groningen

www.thuiszorgdichtbij.nl   

Onze leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure en privacyreglement vindt u op onze website 
Thuiszorg Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij 
Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse palliatieve netwerken 
Thuiszorg Dichtbij is HKZ gecertificeerd 
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