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.
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