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Buurtzorg: persoonlijk en professioneel

Algemeen
Ziek zijn en ouder worden gaat vaak gepaard met handicaps en beperkingen.
Dit kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven.
De medewerkers van Buurtzorg kunnen u hierbij helpen en zoeken samen met u naar
oplossingen.

Wijkverpleging van Buurtzorg
Buurtzorg is een landelijke organisatie met een vestiging bij u in de buurt.
Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging thuis en stel1en u en uw omgeving centraal.
Buurtzorg begeleidt u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces.
Onze medewerkers onderzoeken samen met u en uw naasten wat er nodig is.
Ze houden daarbij rekening met veranderingen in de toekomst
Buurtzorgmedewerkers helpen bijvoorbeeld met het wassen, klaarzetten en geven van
medicijnen en het aan- en uitkleden.
Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist. zoals
insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.

Kiezen voor Buurtzorg betekent:
* Een persoonlijk begeleider
* Zorg door hoog opgeleide medewerkers
* Zorgverlening van de hoogste kwaliteit
* Zorg toegespitst op uw situatie

Buurtzorgmedewerkers doen meer!
Wij vinden dat u zelf moet kunnen beslissen wat nodig is en wat bij u past.
Als cliënt van Buurtzorg krijgt u een persoonlijk begeleider die kennis heeft van de gevolgen
van het ouder worden, uw ziekte, handicaps en alles wat daarbij komt kijken .
Zij verdiept zich in wat voor u belangrijk is en sluit aan bij u manier van leven.
Zo kan zij goede adviezen geven over het aanvragen van hulpmiddelen en de gang van zaken
rondom ziekenhuisopname.
Zij heeft samen met u of namens u regelmatig contact met andere zorgverleners. b.v. uw
huisarts
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Buurtzorg levert u zorg op maat.

U en uw omgeving
Buurtzorg gaat uit van uw persoonlijke mogelijkheden.
Daarbij ondersteunen we uw familie en mantelzorgers.
Wij helpen u en uw naasten bij de mogelijke consequenties die uw ziekte en het ouder worden
in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

Precies wat U nodig heeft
Buurtzorg levert zorg van hoge kwaliteit.
Samen met u stelt de wijkverpleegkundige de noodzaak en behoefte aan zorg vast.
U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, niet meer en zeker niet minder.

Uw Buurtzorgteam!
Buurtzorg werkt met kleine teams bestaande uit wijkverpleegkundigen wijkziekenverzorgenden.
U kunt het team 24 uur per dag bereiken.
Door de persoonlijke band die u met de teamleden krijgt voelt het al snel vertrouwd.
Omdat de teams zelf kunnen beslissen kunnen ze steeds aansluiten bij uw persoonlijke
situatie.
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