Van Neynsel in de Buurt
Thuiszorg
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is toch wat de meeste mensen het liefst willen, ook als het door ouderdom of beperkingen wat minder goed lukt. Om toch zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen, kan thuiszorg de oplossing bieden. Van Neynsel
biedt deze service aan onder de noemer Van Neynsel in de Buurt.

Wassen, aankleden, steunkousen aantrekken of injecties plaatsen. Het valt
allemaal onder de taken van thuiszorgmedewerkers. Dienstverlening die Van
Neynsel al jaren aanbiedt. Want wij zijn
niet alleen een organisatie die zorg biedt
aan mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De kennis en ervaring die wij
hebben van de ouder wordende mens
komt ook zeker van pas bij de thuiszorg.
Daarnaast zijn er korte lijnen met onze
behandelaars zoals fysiotherapeuten,
diëtisten en ergotherapeuten.
Wij bieden deze professionele thuiszorg
in de wijken ’s-Hertogenbosch-West,
Engelen, Bokhoven en in de seniorenplusappartementen bij Park De Taling.

Voor welke zorg kunt u bij ons
terecht?
Verpleegkundige zorg
Onze verzorgenden zijn opgeleid om
bijvoorbeeld injecties te geven of wonden
te verzorgen.
Persoonlijke verzorging
Wassen, aankleden, opstaan of naar bed
gaan. Soms lukt het gewoon niet meer
om voor uzelf te zorgen zoals u gewend
was. Familie, buren of vrienden kunnen
vaak tijdelijk wel inspringen om te koken
of boodschappen te doen. Maar bij
lichamelijke verzorging doet u misschien
niet zo snel een beroep op hen. Onze
verzorgenden kunnen u helpen.
Individuele begeleiding
Kunt u zonder begeleiding niet meer
zelfstandig thuis wonen omdat u
bijvoorbeeld structuur mist of
ondersteuning nodig heeft? Dan komt u

mogelijk in aanmerking voor persoonlijke
begeleiding. Ook daar kunnen wij u bij
helpen.

Hoe krijgt u thuiszorg?
Misschien vindt uzelf, een familielid, uw
huisarts of uw specialist dat u thuiszorg
nodig heeft. Bij Van Neynsel kunnen wij
u daarbij helpen. Ook is het mogelijk dat
de wijkverpleegkundige een indicatie
geeft voor thuiszorg. Voor verpleging en
verzorging is geen indicatie nodig van de
huisarts.
U kunt bellen met de Klantenservice, tel.
073 – 822 8000. Zij kunnen u helpen
met het regelen van de juiste zorg op
het juiste moment. Wij werken met
kleine, professionele teams. Zo kunnen
medewerkers goed in kunnen spelen
op uw wensen en vragen. Uiteraard
vervangen zij elkaar als het nodig is.
Meer weten?
Vraag het onze Klantenservice, telefoon
073 – 822 8000 of email naar
klantenservice@vanneynsel.nl.
De Klantenservice is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur.

