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Wat is Wijkverpleging?

Wijkverpleging nodig?

Het belangrijkste doel van wijkverpleging is dat u zo lang
mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, in uw eigen
vertrouwde omgeving. Voor zaken die u niet meer zelf kunt
of waar u hulp bij nodig hebt, kunt u ondersteuning krijgen.
Denk bijvoorbeeld aan:

Het kan voorkomen dat u thuis
verzorging of verpleging nodig heeft. Dit
kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u
uit het ziekenhuis komt. Het kan ook voor
langere tijd zijn, bijvoorbeeld vanwege
een chronische aandoening of ouderdom.

• hulp bij wassen en douchen, aan- en uitkleden, toiletgang;

Wij helpen u graag in uw eigen
vertrouwde omgeving.

Het kan dus om eenvoudige handelingen gaan en om
complexere (verpleegkundige) zorg. Wijkverpleging is mogelijk
in alle fases van ziekte of ouderdom. Ook voor zorg in de
laatste levensfase kunt u bij ons terecht.

• aanleren van aan- en uittrekken van elastische kousen, als
u het echt niet kan dan helpen we u daarbij;
• het geven van injecties, wondzorg of hulp bij het verzorgen
van een urinekatheter;
• medicatieverzorging;
• het geven van voorlichting, instructie en advies;
• coördinatie van de zorg die door verschillende personen
wordt geleverd.
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Hoe gaat het in zijn werk?

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke zorg er
nodig is en ingezet kan worden. Deze afspraken vormen
de zogeheten ‘indicatie’. Wat u zelf nog kunt of weer
kunt leren nemen we als uitgangspunt.
Ook betrekken we uw sociale netwerk, zodat we samen
met de mantelzorger de zorg kunnen bieden die op uw
situatie is afgestemd. Samen met u kijken we of we uw
sociale netwerk kunnen versterken.
In overleg met u stellen we een zorgplan op, zodat
u weet wat u van ons kunt verwachten. Wanneer u
ergotherapie, fysiotherapie of psychische hulp nodig
heeft, kunnen we hen vanuit De Riethorst Stromenland
inschakelen. Uiteraard is er goed overleg met uw
huisarts en apotheek.
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Wijkverpleging van
De Riethorst Stromenland
doet meer
Wat kunt u van ons
verwachten?

Wij werken vanuit een klein team met verzorgende
en verpleegkundige medewerkers. U krijgt een
vaste contactpersoon die niet alleen bij u de zorg
mee komt leveren, maar die ook regelmatig met u
bekijkt of de zorg nog past bij uw situatie.

Begeleiding

Heeft u moeite met het structureren van uw dag? Of het regelen
van dagelijkse zaken, zoals een afspraak maken bij de huisarts?
De wijkverpleging van De Riethorst Stromenland helpt u graag
op weg en geeft u advies bij zaken die u zelf moeilijk vindt.
Ook bieden wij op verschillende locaties activiteiten aan zodat
u (meer) mensen ontmoet of om uw mantelzorger te ontlasten.
Uw persoonlijke contactpersoon is altijd op de hoogte van uw
situatie en kan u helpen bij het regelen van zaken die u zelf
moeilijk vindt.

Specialistische zorg

Voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen die lijden aan de
ziekte van Parkinson, dementie of de ziekte van Huntington,
kunnen wij een zorgpakket op maat samenstellen. Hierbij maakt
de wijkverpleging gebruik van de specifieke deskundigheid vanuit
de zorglocaties van De Riethorst Stromenland.
Daarnaast levert de behandeldienst van De Riethorst
Stromenland gespecialiseerde eerste lijnvoorzieningen op het
gebied van psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,
diëtetiek en maatschappelijk werk.

Als thuis wonen niet meer gaat
Wanneer u complexe zorg nodig heeft en dit niet meer in
de thuissituatie geboden kan worden, biedt De Riethorst
Stromenland een soepele overgang naar één van de eigen
zorglocaties. Zo blijft u in goede handen bij de organisatie
die u kent en vertrouwt.

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor wijkverpleging? Neem dan vrijblijvend
contact op met een medewerker van
Bureau Zorgadvies. U kunt hier terecht
met uw vragen, voor het regelen van een
kennismakingsgesprek of voor aanmelding.

U kunt onze teams rechtstreeks bereiken via:

Gemeente:

Contactgegevens
Wilt u meer weten over wat onze Wijkverpleging
voor u kan betekenen?
Heeft u een dringende hulpvraag?
Wilt u een adviesgesprek over hoe u zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen?
Neem contact met ons op.

Wij staan voor u klaar en
helpen u graag op weg!

Geertruidenberg 06 23068207
wijkverpleging.geertruidenberg@drsn.nl
Woudrichem

06 10711781
wijkverpleging.woudrichem@drsn.nl

Werkendam

06 53717342
wijkverpleging.werkendam@drsn.nl

Oosterhout

06 53716832
wijkverpleging.oosterhout@drsn.nl

Algemene gegevens:
wijkverpleging@drsn.nl
Postbus 35
4930 AA Geertruidenberg

Algemene informatie:

0800 0202015
bureauzorgadvies@drsn.nl
Bureau Zorgadvies
Stadsweg 9a01
4931 HV Geertruidenberg
Bureau Zorgadvies is op alle werkdagen geopend
van 8.30 tot 16.30 uur.
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