
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Van Neynsel Thuis 
 

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen het 
liefste willen. Ook wanneer u ouder wordt, bij een acute of chronische 

ziekte of wanneer u herstelt van een operatie. U kunt dan misschien wel 
wat hulp gebruiken. Van Neynsel helpt u graag. Gewoon bij u thuis. 

 

 

Bij Van Neynsel gunnen we ouderen een gelukkig bestaan, ook als er sprake is van mogelijke 

beperkingen, ongemakken of verdriet dat samenhangt met het ouder worden. Van Neynsel Thuis 

kan een belangrijke rol vervullen. We regelen zorg, verpleging en ondersteuning voor ouderen die 

thuis wonen. 

 

Alles wat onze professionele wijkverpleegkundigen doen is er op gericht dat u zo aangenaam 

mogelijk kunt leven. U kunt rekenen op een vriendelijk woord, een luisterend oor en natuurlijk 

deskundige en passende zorg. Bovendien treden wij op als verbindende factor binnen uw 

zorgnetwerk en werken wij nauw samen met uw (huis)arts, het ziekenhuis, de gemeente en 

welzijnsorganisaties.  



 

 

 

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

 

Persoonlijke verzorging, zoals: 

▪ Ondersteuning bij het wassen en 

aankleden. 

▪ Ondersteuning bij het aan- en/of uitdoen 

van steunkousen. 

▪ Begeleiden van medicatie inname. 

 

Verpleging, zoals: 

▪ Wondverzorging. 

▪ Het toedienen van injecties. 

▪ Het aanleren van handelingen, zoals 

insuline toedienen en stomazorg. 

 

Vertrouwde gezichten 

Wij werken met kleine, professionele 

Wijkteams. Op deze manier kunnen onze 

medewerkers snel en goed inspelen op uw 

wensen en vragen.  

Wij werken als thuiszorgteams in 

seniorenplusappartementen in en rondom 

de woonzorglocaties van Van Neynsel in ‘s-

Hertogenbosch. 

 

Ondersteuning bij zelfstandigheid 

We proberen de zelfstandigheid te 

begeleiden en waar mogelijk te vergroten 

door inzet van/en advies en instructie bij: 

• Hulpmiddelen (zoals automatische 

medicijndispenser).  

• Inzet ondersteunende instanties (WMO, 

Divers).  

• Inzet van bijvoorbeeld een 

fysiotherapeut, ergotherapeut, etc..  

 

 

 

Hoe krijgt u thuiszorg? 

Misschien vindt u zelf, een familielid, uw 

huisarts of een andere betrokkene dat u 

thuiszorg nodig heeft. U en/of uw 

betrokkenen kunnen dan contact opnemen 

met de wijkverpleegkundige. Onze 

wijkverpleegkundige komt dan bij u op 

bezoek om vast te stellen welke zorg nodig 

is en hoe we uw zorgvraag in kunnen gaan 

vullen. De geïndiceerde zorgt valt onder de 

vergoeding van de basiszorgverzekering.  

 

Uw wijkverpleegkundige van 

Van Neynsel Thuis  

 

Rivièraa   

Corrie van de Hooft  

M: (06) 83 69 54 49 

 

De Grevelingen   

Christianne Groeneveld 

M: (06) 46 83 93 89  

 

Antoniegaarde 

Yana Vovk 

M: (06) 30 86 13 26 

 

De Taling  

 Ivanka van Kimenai - v/d Broek 

M: (06) 15 55 29 30 

 

Klantenservice 

Indien de wijkverpleegkundige niet 

bereikbaar is, kunt u contact opnemen met 

onze klantenservice. Deze is op maandag 

t/m vrijdag telefonisch bereikbaar, van 9:00 

uur tot 17:00 uur op (073) 822 80 00 of via 

klantenservice@vanneynsel.nl. 
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