Uw verpleegkundige
aan huis !
Voor pgb-houders en
particuliere zorgvragers

Telefoon: 0162 420855

Tijd en aandacht
Tijd en aandacht wordt een schaars bezit in
onze maatschappij.

Verzorging en verpleging:

Respijtzorg:

Ik werk vanuit een holistische benadering.

De mantelzorger ontlasten.

Het idee om in uw eigen thuissituatie, zorg
aan te bieden is ontstaan vanuit een gevoel
van onbehagen.

De holistische benadering gaat er vanuit dat er naar
de gehele mens en zijn leefomgeving wordt
gekeken en niet alleen naar de ziekte en /of
symptomen.

Verlichting brengen bij diegenen die
voortdurend zorgt, zodat men even kan
ontspannen en tot zich zelf kan komen.

Onbehagen over de werkwijze binnen de
reguliere zorg, de vele regels en
administratie hebben gemaakt dat er steeds
minder tijd is voor echte zorg.

Mijn idee van echte zorg is:
Tijd : de verzorging gaat in overleg met u
en in uw tempo!

Er is aandacht voor het lichamelijke, geestelijke,
sociale en spirituele functioneren van de mens.
Je kunt de verschillende dimensies niet los van
elkaar zien, ontwikkelingen in het ene hebben altijd
invloed op het andere.
Begeleiding:

Mensen met een verstandelijke beperking
en/of lichamelijke handicap.
De ouder wordende mens, dementie,
chronisch ziek, palliatieve zorg,
stervensbegeleiding.

Uw zorgvraag coördineren.

Aandacht : goed luisteren wat uw vraag is,
u wordt serieus genomen!

Dit houdt in dat ik u kan ondersteunen bij het
invullen van formulieren, uw financiën.

Deskundig : door opleiding, werk– en
levenservaring.

Uw zorgvraag onder woorden brengen richting
huisarts, specialist, instanties.
Medicatie gebruik goed laten verlopen.

Heeft u verzorging, verpleging,ondersteuning of respijtzorg nodig, neem dan
contact met mij op.
Ik kom bij u langs voor een gesprek om te
kijken wat wij voor elkaar kunnen
betekenen.

Mijn specialisatie:

Samen kijken naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, hobbyclub, familiebezoek, theater,
enzovoort.
Uw gezondheid in stand houden, of het verergeren
van gezondheidsklachten voorkomen.
Leren omgaan met uw ziekte/handicap, acceptatie
van de situatie waar u zich in bevindt.
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