Wijkverpleging
Kruipen in de huid van de cliënt
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van eigen regie, dan kunt u
rekenen op de ondersteuning van onze wijkverpleegkundigen en/of wijkverzorgenden. Zij
werken in kleine teams die zo zijn samengesteld dat alle deskundigheid aanwezig is om u thuis
goed en verantwoord zorg te bieden.

Verpleging en verzorging thuis
Heeft u behoefte aan wijkverpleging
(verpleging of verzorging thuis)?
Bijvoorbeeld voor wondverzorging, het
geven van injecties, medicatie, stomazorg,
en/of hulp bij het wassen en aan- en
uitkleden? Voor korte of langere termijn?
Dan bent u bij Maasduinen aan het goede
adres
Hoe gaat het in zijn werk?
De wijkverpleegkundige bekijkt samen met
u welke verpleging en/of verzorging nodig
is om thuis te kunnen blijven wonen.
Daarbij kijkt ze ook naar wat u nog zelf
kunt doen, eventueel met hulp van uw
eventuele partner, uw kinderen of mensen
uit de buurt. Wellicht kunt u een beroep
doen op vrijwilligers.
Onze wijkverpleegkundige is op de hoogte
van de mogelijkheden bij u in de buurt.
Zoals vrijwilligers- en maatschappelijke
organisaties en buurt initiatieven. Zij denkt
graag met u mee en brengt u zo nodig met
hen in contact.
Wat kost het?
Wijkverpleging is een onderdeel van het
basispakket van de zorgverzekering.
Iedereen betaalt hiervoor via de
maandelijkse premie aan de
zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt
géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U
betaalt dus niets extra.

Advies of hulp nodig?
Heeft u vragen of advies nodig over
wijkverpleging?
Dan kunt u bellen met de wijkteams van
Maasduinen Zorg Thuis. Zij zijn 24 uur per
dag bereikbaar.
Voor team Waalwijk is het nummer
(0416) 33 44 32
Voor team Kaatsheuvel is dat
(0416) 53 06 08
Voor Rijen belt u naar Vita Thuis:
(0161) 43 84 00 (doorkiesnummer 7 of 8)
Wijkverpleging wordt door Maasduinen
niet geleverd in de wijken van Loon op
Zand.
Ook onze adviseurs van Bureau Zorgadvies
zijn goed op de hoogte en helpen u graag op
weg. U kunt ze bereiken op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoon (o88)
23 23 740.

