
MET DE 
JUISTE ZORG  
ZO LANG MOGELIJK  
THUIS WONEN

CONTACT
HEEFT U VRAGEN?
Uw verpleegkundige  
ouderenzorg kent u  
het beste.  
Neem contact  
met hem/haar op:

INFORMATIEPUNT
Natuurlijk kunt u met uw 
vragen ook terecht bij 
ons informatiepunt:
 
Bel op werkdagen  
06-23584652 

Of mail naar  
wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

KCOETZ WIJKGERICHTE ZORG
 

AANDACHT 
VOOR 
KWETSBARE 
OUDEREN

“Wij brengen  
    voor u de juiste  
   zorgverleners  
           bij elkaar”

WWW.WIJKGERICHTE-ZORG.NL 



Wie ouder wordt, kan vaak wat hulp gebruiken  
Uw verpleegkundige ouderenzorg regelt voor u de juiste  
zorg en aandacht. Zo kunt u zo lang mogelijk u in uw eigen  
huis blijven wonen. 

De verpleegkundige ouderenzorg regelt uw zorg en ondersteuning. 
Hij/ zij praat uitgebreid met u om goed in te schatten wat bij u past. 

Wegwijzer
De verpleegkundige ouderenzorg kent de organisaties die u hulp 
kunnen geven goed. Zij is voor u in de eerste plaats een wegwijzer. 

Voorbeeld
Heeft u huishoudelijke hulp nodig? De verpleegkundige  
ouderenzorg vertelt u wat u hiervan kunt verwachten, en waar u 
huishoudelijke hulp kunt aanvragen.Is het voor u lastig om de  
hulp zelf aan te vragen? De verpleegkundige ouderenzorg helpt  
u op weg. Als het nodig is, regelt zij de aanvraag voor u.

U blijft de baas
Het is belangrijk dat u de baas blijft over uw leven.  
De verpleeg kundige ouderenzorg regelt daarom niets dat u niet wilt. 

BIJVOORBEELD
Dit kan uw verpleegkundige ouderenzorg o.a. voor u regelen: 

 » Begeleiding van u en uw naasten
 » Sociale contacten
 » Hulp met aankleden
 » Hulp met de administratie
 » Hulp met huishouden
 » Ondersteuning bij maaltijden
 » Dagbesteding
 » Hulpmiddelen
 » Aanpassingen in huis
 » Medicatie
 » Hulp bij aanvraag indicaties
 » Aanvraag hulp bij boodschappen
 » Aanvraag hulp bij Vervoer

We houden contact
Uw verpleegkundige ouderenzorg heeft geregeld  
contact met u om te bespreken of alles goed gaat.

DE JUISTE ZORG  
EN AANDACHT

“Voor elke hindernis zoeken 
    wij een oplossing”


