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Het kan voorkomen, dat u na een operatie of wegens een handicap, ziekte of ouderdom zorg aan huis wenst. Deze zorg kan
tijdelijk of langdurig zijn en het is wenselijk, dat deze zorg thuis in de eigen vertrouwde omgeving wordt geboden. In dit geval
biedt ZorgThuis uitkomst. Onze verzorgenden en verpleegkundigen werken tevens nauw samen met Medisch Spectrum
Twente. Binnen 24 uur na uw aanvraag wordt de zorgverlening door ZorgThuis gestart.
Voor wie
ZorgThuis richt zich naast zorgverlening van ouderen, ook op jong volwassenen die extra hulp kunnen gebruiken. Ons
cliëntenbestand bestaat uit mensen in de leeftijd van 18 jaar en ouder.
Een compleet pakket
Wanneer u gebruik wilt maken van ZorgThuis stellen wij samen met u een zorgarrangement samen. Dit arrangement is
gebaseerd op uw wensen en op de indicatie die u van het CIZ heeft ontvangen.
Wat ZorgThuis biedt
Persoonlijke verzorging: ondersteuning bij de dagelijkse verzorging.
Verpleging: zorg bij een specifiek gezondheidsprobleem of na een operatie.
Begeleiding: bijvoorbeeld met de gevolgen van een lichamelijke aandoening.
: specifieke zorg en begeleiding van cliënt en naasten in de laatste levensfase.
: bijvoorbeeld complexe wondzorg, bediening van morfinepompen, etc.
: in geval van een noodoproep is ons Ambulante Team snel ter plaatse om adequaat te kunnen reageren.
: cliënten die in één van onze locaties wonen kunnen een beroep op ons kunnen doen met personenalermering.
Aanvullende mogelijkheden: tegen een vergoeding kunt u gebruik maken van de diensten van onze en van
onze Plusdiensten.
: u kunt via één van de locaties van AriënsZorgpalet gebruik maken van ergotherapie, logopedie, fysiotherapie,
psychologische hulp of diëtetiek.
Persoonlijk advies: voor vragen of advies staan onze consulenten u persoonlijk en vrijblijvend met raad en daad terzijde.
Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze consulenten, telefoonnummer 053
- 482 66 88 of via c.zorgthuis@arienszorgpalet.nl
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