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Thuiszorg Elde,
elke dag de beste zorg bij u thuis
Vijf redenen om te kiezen voor
Thuiszorg Elde:
• Wij investeren in een persoonlijke

relatie met u. Daarom werken wij in
kleine vaste wijkteams, zodat u
zoveel mogelijk dezelfde
vertrouwde gezichten ziet.

• We kijken hoe u zo lang en zo goed
mogelijk de dingen kunt blijven
doen zoals u dat gewend bent en
hoe wij u daarbij kunnen
ondersteunen.

• Wij komen op tijden zoals we die

met u hebben afgesproken, zodat u
uw eigen dagprogramma kunt
aanhouden.

• Het aanvragen van thuiszorg is met

één telefoontje geregeld. Er zijn geen
wachtlijsten.

• We werken nauw samen

ziekenhuizen, huisartsen en andere
deskundigen, zodat we snel
passende hulp kunnen inschakelen
als dat nodig is.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wijkverpleging: dag en nacht
Complexe verpleegkundige zorg
Begeleiding: omgaan met ziekte
Hulp bij het huishouden
Personenalarmering
Uitleen hulpmiddelen

Wijkverpleging: dag en nacht

Als u hulp nodig heeft bij wassen en
aankleden, medicatiegebruik of
bijvoorbeeld wondverzorging, dan
komt u in aanmerking voor wijkverpleging. Wij kijken samen hoe we u en
uw naasten kunnen ondersteunen om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
functioneren. De afspraken worden
vastgelegd in het zorgleefplan dat
herzien wordt als uw situatie verandert. Wijkverpleging wordt vergoed
vanuit de Zorgverzekeringswet. U
hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Complexe verpleegkundige zorg
Thuiszorg Elde levert ziekenhuiszorg aan huis. Denk aan stomazorg,
wondzorg en zorg voor als u een
sonde, drain of infuus heeft. Hiervoor
hebben wij een verpleegtechnisch
team, dat 24/7 beschikbaar is.
Complexe zorg wordt vaak vergoed
vanuit de Zorgverzekeringswet.

Begeleiding: omgaan met ziekte

Geconfronteerd worden met een
ziekte en de gevolgen daarvan kunnen
ingrijpend zijn. Onze medewerkers
hebben de kennis en vaardigheden
om u te helpen bij het leren omgaan
met de ziekte. Samen met u zoeken ze
naar oplossingen in hetgeen waar u
tegen aanloopt en naar mogelijke
aanpassingen in uw dagelijks leven.

Personenalarmering

Met het alarmeringssysteem van
Zorggroep Elde heeft u met één druk
op de knop verbinding met een
verpleegkundige van de zorgcentrale,
dit 24/7. In geval van nood kan zij
direct hulp regelen. Zo kunt u veilig in
uw eigen woning blijven wonen.

Uitleen hulpmiddelen

Thuiszorg Elde kan snel accuraat de
juiste verpleegartikelen en hulpmiddelen voor u regelen via Medicura.
Laat u zich vrijblijvend informeren
door onze medewerkers. Daarnaast
bent u van harte welkom in de Medicura zorgwinkel op Liduinahof 35
Boxtel.

Zorg inkoop: PGB of particulier
Hulp bij het huishouden

U kunt voor dagelijkse, huishoudelijke
taken een beroep doen op Thuiszorg
Elde. Huishoudelijke hulp vraagt u
aan bij de gemeente. Deze wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Naast de hulp
die deels via de gemeente wordt vergoed en waarvoor u een eigen bijdrage
betaalt, kunt u de ondersteuning ook
particulier inkopen.
Onze WMO-consulent spreekt met u
af welke ondersteuning er precies
nodig is en informeert u graag over de
mogelijkheden.

U heeft bij ons de mogelijkheid om
wijkverpleging en hulp bij het huishouden particulier in te kopen of via
een Persoonsgebonden Budget (PGB)
te bekostigen. Hieronder treft u ons
werkgebied aan. Neemt u voor meer
informatie contact op met Thuiszorg
Elde via het nummer 0411 – 661000.

Thuiszorg Elde
Postbus 74
5280 AB Boxtel
Telefoon
0411 - 66 10 00
E-mail
info@zge.nl
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