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Zorg en hulp 
bij u thuis
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Alle aandacht en 
zorg bij u thuis
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� uis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en 
zorg die u nodig heeft. BrabantZorg � uiszorg maakt dat 
graag voor u mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers staan
7 dagen per week, dag en nacht voor u klaar om u thuis te 
helpen met de zorg die u nodig heeft.

Vertrouwd dichtbij
BrabantZorg � uiszorg hecht veel belang aan persoonlijke 
aandacht. Daarom werken wij in kleine teams, zodat u zo veel 
mogelijk vaste thuiszorgmedewerkers in huis krijgt. Een 
vertrouwd gezicht is wel zo prettig. Onze gemotiveerde en 
professionele medewerkers komen bij u thuis op een moment 
dat het u uitkomt. Zij nemen écht de tijd om u te helpen waar 
zij kunnen en hebben altijd oog en oor voor wat u bezig houdt.

Zorg op maat 
Op een prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen in uw eigen omgeving. Dat is waar het bij BrabantZorg om 
gaat. Wij denken graag met u mee hoe u uw zelfredzaamheid kunt 
vergroten. Wat heeft u nodig? Wat zijn uw wensen? Wat kunt u 
zelf nog? Wat kan uw omgeving eventueel voor u betekenen? 
Graag gaan wij met u in gesprek over deze vragen en stemmen 
onze hulp en zorg hierop af. 

Altijd bekende 
gezichten over 
de vloer
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Om de zorg zo persoonlijk mogelijk te houden werkt 
BrabantZorg met kleine teams vanuit uw woonplaats. 
BrabantZorg is een grote organisatie waardoor we u 
een zeer breed zorgaanbod kunnen bieden.

Persoonlijke Verzorging
BrabantZorg biedt u ondersteuning bij de dagelijkse dingen die 
niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Onze verzorgenden helpen u 
bijvoorbeeld met douchen, aan- en uitkleden, inname van 
medicijnen en toiletbezoek.

Verpleging 
Veel verpleegkundige handelingen kunnen onze verpleegkundigen 
prima bij u thuis uitvoeren. Wondverzorging bijvoorbeeld, maar 
ook het geven van injecties, advies over hulpmiddelen en 
medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan 
met een ziekte of handicap. Bij complexere zorgvragen kunnen 
onze medewerkers het Regionaal Verpleegkundig Team van 
BrabantZorg inschakelen. Zij verrichten specialistische 
handelingen aanvullend op de al aanwezige zorg. 

Huishoudelijke hulp
Heeft u (tijdelijk) extra hulp nodig in het huishouden? 
BrabantZorg kan u ondersteunen bij het schoonmaken van uw 
woning of appartement. Ook kunnen we u hulp bieden bij andere 
huishoudelijke activiteiten zoals strijken en wassen.

Een breed pakket 
van zorg aan huis

\ BrabantZorg Thuiszorg
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Zorg en dienstverlening aan huis bij dementie
Voor cliënten met de diagnose dementie beschikt BrabantZorg 
over een gespecialiseerd thuiszorgteam. Dit team werkt 
belevingsgericht en geeft adviezen en praktische tips aan cliënten 
en mantelzorgers om het leven thuis makkelijker te maken.

“Medewerkers houden 
rekening met mijn 
wensen.”
Mevrouw Peters deed, ondanks 
haar handicap, voorheen veel zelf. 
Tegenwoordig is ze op meer hulp 
aangewezen. “Het is prettig dat ik 
voor alle hulp die ik nodig heb bij 
BrabantZorg terecht kan. Ik vind 
het niet makkelijk afhankelijk te zijn. Een goed gevoel hebben bij 
de verzorging die je krijgt is dan erg belangrijk. Het thuiszorgteam 
van BrabantZorg is een professioneel team dat probeert aan mijn 
wensen te voldoen. Ik ben jong en wil bijvoorbeeld wel eens naar 
een feestje en doe nog vrijwilligerswerk. 
De medewerkers houden hier rekening mee en hebben met mij 
goede afspraken gemaakt over de tijdstippen van de zorg. Er wordt 
geluisterd naar mijn klachten en hierop wordt adequaat gehandeld. 
Dat is belangrijk.”
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Zorg in de laatste levensfase
Deze zorg is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is 
vooral gericht op sociale, psychologische en spirituele aspecten. 
Daarnaast er is veel aandacht voor het beheersen van de pijn en 
andere symptomen van de ziekte. Veiligheid, comfort en een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u en uw naasten staan 
hierin centraal.

“Ik voel me weer thuis 
in mijn eigen huis!”
Mevrouw Van der Ven maakte 
een lelijke val en brak haar 
schouder. Van de ene op de 
andere dag kon ze niets meer 
en was ze aangewezen op hulp. 
“Nou, dat valt niet mee. 

Het liefst doe ik alles zelf, maar ja… Ik ben geweldig blij met de 
professionele hulp van het thuiszorgteam. Ik kan echt van hen op 
aan. De verzorgende en verpleegkundigen komen altijd op tijd en 
inmiddels ken ik ze allemaal goed. Dat voelt vertrouwd. Ik zou 
stapelgek worden van te veel verschillende gezichten. Ik zie ze een 
beetje als mijn reddende engelen. Afhankelijk zijn is een straf. 
De medewerkers van het team zorgen ervoor dat ik mijn 
zelfstandigheid stapje voor stapje terug krijg. Bovendien voel ik 
me thuis in mijn eigen huis! Wat mij betreft een beetje een geluk 
bij een ongeluk dus.”
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Personenalarmering
Onze personenalarmering kan u dat beetje extra gevoel van 
veiligheid bieden. Met één druk op de knop heeft u professionele 
hulp in huis als u onverwachts iets overkomt. In geval van nood 
krijgt u gegarandeerd binnen 30 minuten hulp aan huis. 

BrabantZorg Expertise
BrabantZorg biedt een breed pakket aan zorg en dienstverlening. 
Onze thuiszorgteams werken nauw samen met onze 
gespecialiseerde behandelaars. BrabantZorg Expertise biedt 
behandeling, begeleiding en consultatie. Wij beschikken over de 
volgende specialismen die u ook thuis kunnen behandelen en/of 
begeleiden:
·  Specialist ouderengeneeskunde
·  Fysiotherapie 
·  Ergotherapie
·  Logopedie
·  Diëtetiek
·  Bewegingsbegeleiding
·  Psychologie
·  Maatschappelijk werk
·  Geestelijke verzorging
·  Parkinson-consulent
·  NAH-consulent
·  Gespecialiseerd verpleegkundigen (wondverzorging, 

longzorg en continentiezorg)
·  Belevingsgerichte zorg
·  Video Interactie Begeleiding

Bij BrabantZorg heeft 
u volop mogelijkheden
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Zo schakelt u BrabantZorg Thuiszorg in 
Als het nodig is, kan BrabantZorg u vrijwel direct de gewenste 
thuiszorg bieden. Wij hebben geen wachtlijsten. Natuurlijk 
kunt u altijd contact met ons opnemen, zodat we samen 
kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

BrabantZorg Thuiszorg
Telefoon: 088 - 998 55 55
E-mail: klantenservice@brabantzorg.eu
www.brabantzorg.eu/thuiszorg

Meer weten?
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Thuis wonen met alle hulp 
en zorg die u nodig heeft


