Verpleging en verzorging thuis

Voelt
beter

Niet zomaar thuiszorg

Niet zomaar thuis
Thuiszorg Pantein ondersteunt u op allerlei
momenten en manieren in uw leven, als u dat door
omstandigheden zelf (tijdelijk) minder kunt. Daarbij
gaan we altijd uit van wat u zelf nog wel kan en
welke noodzakelijke zorg aanvullend kan zijn. We
bieden zorg met aandacht en deskundigheid, zodat
u veilig, verzorgd en vertrouwd thuis kunt blijven
wonen. Dat kan zorg via de Zorgverzekeringswet
(ZVW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn.

Wat kunnen wij bieden?

Samen overleggen

De wens van veel mensen en het
beleid in ons land is erop gericht
dat mensen zo lang mogelijk veilig
en vertrouwd thuis blijven wonen.
Uw eigen plek is toch het ﬁjnst.
Soms is er tijdelijk ondersteuning
of zorg nodig, soms langdurig. Er
zijn verschillende momenten en
manieren waarop we zorg en ondersteuning aan huis bieden zodat
u weer verder kunt. Hier leest u wat
we voor u kunnen betekenen.

De wijkverpleegkundige kijkt
samen met u welke zorg en ondersteuning nodig is en wat u zelf met
hulp van uw omgeving kunt doen.
Welke vorm van zorg en hoeveel
uren u krijgt, leggen we vast in een
zorgplan. Dit bespreken we regelmatig en passen het aan als dat
nodig is. Ons streven is u te helpen
om zo veel mogelijk zelf te (blijven)
doen.

ZVW of WLZ
Als u voor lange tijd (chronische)
intensieve zorg thuis nog heeft bieden we dat. Dit is zorg via de WLZ in
de vorm van MPT (Modulair Pakket
Thuis) en VPT (Volledig Pakket Thuis).
Hier is aparte informatie over, kijk op
www.thuiszorgpantein.nl.

Altijd in de buurt
Onze medewerkers werken in wijkteams bij u in de buurt. Zij zijn een
belangrijke spil in de wijk als het
gaat over goede zorg aan huis. Ze
doen dit samen met de huisarts en
indien nodig in samenwerking met
de specialist ouderengeneeskundige en andere zorgverleners.

U krijgt zorg van een vast team en
zo leert u elkaar snel kennen. Zij
weten hoe ze u het beste kunnen
helpen.

We ondersteunen bijvoorbeeld bij:
opstaan en naar bed gaan;
• katheters en infusen inbrengen;
• wondzorg;
• medicijngebruik.
•

Thuiszorg
De meest bekende vorm van zorg
aan huis is thuiszorg. Betrokken en
ervaren medewerkers komen bij u
langs voor verzorging en verpleging. Onze wijkverpleegkundigen
en verzorgenden weten veel van
ziekten en aandoeningen. Zij helpen u met handelingen die u zelf
nog niet, of niet meer kunt. U krijgt
volop informatie, instructie en u
leert omgaan met uw gezondheidsproblemen. Indien noodzakelijk
bieden we ook nachtzorg.

Specialistische zorg
Steeds vaker is het mogelijk om
specialistische zorg thuis te krijgen,
bijvoorbeeld bij een chronische
aandoening of na een operatie.
Daarvoor hebben we verpleegkundigen met specialisaties en
TTV teams (Technische Thuiszorg
Verpleegkundige). Zij werken in
nauw overleg met de huisarts en
behandelend specialist. De TTV
teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week inzetbaar. Door de goede

samenwerking met andere zorgverleners kunt u eerder naar huis om
te herstellen in uw eigen vertrouwde omgeving. Het gaat bijvoorbeeld
om complexe wondzorg, thuisdialyse en chemotherapie.

Breed zorgaanbod Pantein
Thuiszorg is een van de diensten
van Pantein. Dat betekent dat we
snel kunnen schakelen tussen andere diensten van Pantein. Bijvoorbeeld als u na een operatie in het
ziekenhuis naar huis gaat. Of als u
tijdelijk ergens anders moet wonen
om te revalideren, terminale zorg,
thuisbegeleiding of andere diensten
thuis nodig heeft.

Terminale zorg
Mensen die in de laatste fase van
hun leven verkeren, hebben vaak
extra zorg en aandacht nodig.
Daarbij maakt het niet uit of ze
thuis of in een zorgcentrum wonen. Onze medewerkers bieden een
professionele helpende hand bij het
verzachten van de pijn en andere
klachten. In deze moeilijke, emotionele tijd waarin u en uw familie
verkeren is dit een heel belangrijke
taak met een grote toegevoegde
waarde. Als dat nodig is, kan er
ook ‘s nachts iemand komen zodat
familie en/of mantelzorgers worden
ontlast. Op deze manier proberen

we de kwaliteit van leven juist in
deze laatste levensfase zo goed
mogelijk vorm te geven.

Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding is er voor kwetsbare mensen met diverse problemen, die de grip op het dagelijks
leven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Het doel van thuisbegeleiding
is ervoor te zorgen dat deze mensen
hun leven zo zelfstandig mogelijk
kunnen oppakken. Ze krijgen daarbij
ondersteuning of begeleiding. Dat
kan kortdurend zijn of een langere
periode, net wat nodig is. Wij begeleiden onder andere bij: het plannen en organiseren van dagelijkse
activiteiten, het vergroten van het
sociale netwerk, op orde brengen
van ﬁnanciën en ondersteuning bij
de opvoeding. Kijk voor meer informatie op www.thuisbegeleiding.nl

Extra diensten thuis
Voor ondersteunende diensten aan
huis en ontlasting van de mantelzorgers kunt u terecht bij Pantein
Extra. Bijvoorbeeld voor een maaltijdservice of een pedicure die thuis
bij u langskomt. Onze medewerkers
kunnen u uitgebreid informeren
over de mogelijkheden die er zijn.
Meer informatie over al onze diensten vindt u ook op
www.panteinextra.nl.

Hoe gaan we het regelen?

Kwaliteit

Wilt u graag zorg of begeleiding
van Pantein, bel ons dan via 09008803 of kijk op de website:
www.thuiszorgpantein.nl/infovoor-nieuwe-klanten.

Wilt u weten wat andere klanten
van onze zorg vinden? Op Zorgkaart Nederland leest u hoe klanten
Thuiszorg Pantein waarderen. Wij
horen uw ervaringen ook graag,
omdat we het belangrijk vinden
dat onze klanten tevreden zijn en
blijven.

Extra informatie
Op de website van Pantein Thuiszorg kunt u de algemene leveringsvoorwaarden lezen. Ook staat er
aanvullende informatie over het
zorgplan, medicatiebeleid, wilsverklaring en privacy. De wijkverpleegkundige wijst u hier ook op tijdens
het intakegesprek. Op www.thuiszorgpantein.nl vindt u alle informatie onder het kopje:
Snel naar/informatie voor nieuwe
klanten.

Niet zo maar zorg

- Deskundige en gespecialiseerde zorg
- Persoonlijke aandacht
- Vertrouwde gezichten
- Kleine wijkteams als spil in de buurt

Vertrouwd
en
dichtbij
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