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| Zorg Thuis
Alle zorg en ondersteuning om
lang zelfstandig thuis te wonen
Thuis heeft u alles wat belangrijk is om u
heen. De mensen die u kent, de omgeving
waar u zich prettig en veilig voelt. Uw huis
blijft uw thuis, ook als u verpleging of
verzorging nodig heeft, ondersteuning wilt
bij de dagelijkse activiteiten of als u herstelt
van een opname of ziekte. Van Stichting
Elisabeth krijgt u de zorg en ondersteuning in
huis om zelfstandig en actief te blijven.
Stichting Elisabeth biedt u alle vormen van
zorg thuis. U bepaalt wat u zelf kunt en
waarbij u hulp wilt. Persoonlijke verzorging,
deskundige verpleging, ondersteuning van
mantelzorgers: onze medewerkers zijn
altijd dichtbij en helpen u met aandacht
en passende zorg. Samen met u zorgen we
ervoor dat u zo gezond, veilig en onafhankelijk
mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Persoonlijke verzorging
Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer
zo gemakkelijk als u zou willen. Omdat u
gewoon wat ouder wordt of omdat u door een
aandoening minder kunt. U doet wat u
zelf kunt en schakelt vrienden en familie in
voor hulp. Zo houdt u de regie in handen.
Elisabeth Zorg Thuis biedt u aanvullend
passende en persoonlijke ondersteuning.
Onze medewerkers helpen u graag,
bijvoorbeeld bij het douchen, wassen,
aankleden en uitkleden, in en uit bed gaan en
bij het gebruik van medicatie. In overleg met
u en op de momenten en manieren die u
prettig vindt.
Verpleging in uw eigen huis
Als u verpleging en verzorging nodig heeft,
is dat het prettigste als dat gewoon thuis
gebeurt. Na ziekte of een ziekenhuisopname
heeft u bijvoorbeeld nazorg nodig. Onze
gespecialiseerde verpleegkundigen helpen
u met wondverzorging, stomaverzorging
en het geven van injecties. Maar ook als
er begeleiding en verzorging nodig is in de
allerlaatste levensfase. Met respect voor uw
persoonlijke wensen en behoeften geven wij
u de zorg en aandacht die u verdient.

“Met de hulp van Elisabeth Zorg Thuis kan ik veilig en zelfstandig thuis blijven wonen.”

De wijkzuster is er voor u
In uw wijk kunt u altijd de wijkzuster aanspreken. Zij is de spil in uw wijk als het gaat om zorg,
wonen en welzijn. Ze werkt nauw samen met de huisartsen en kan ook verder kijken dan alleen naar
de directe zorgvraag. De wijkzuster helpt u zelf of schakelt anderen voor u in. Zij kent uw buurt,
weet bij wie u de juiste hulp kunt krijgen en kan mensen en organisaties snel bij elkaar brengen.
Iedereen kan bij de wijkzuster terecht. Ze is onafhankelijk en voor een afspraak heeft u geen
indicatie nodig en er geldt geen eigen bijdrage. Wilt u een afspraak maken met de wijkzuster?
Neem dan contact op met de wijkzustertelefoon: 076 - 520 56 35.
U kunt ook een e-mail sturen naar: info@wijkzustergroep.nl

Begeleiding en advies
Soms heeft u begeleiding nodig om uw leven
na ziekte of opname weer op te pakken.
Of u wilt advies over aanpassing van uw
woning, het gebruik van hulpmiddelen of het
vinden van een prettige dagbesteding bij u in
de buurt. Onze medewerkers kijken samen
met u wat de mogelijkheden zijn en brengen u
indien gewenst in contact met de mensen
of organisaties die u verder kunnen helpen.
Hoe vraagt u Zorg Thuis aan?
Sinds 2015 zijn thuiszorg en de vergoeding
daarvan anders geregeld dan daarvoor.
Als u huishoudelijke hulp, begeleiding of
dagbesteding wilt aanvragen, is de gemeente
Breda uw aanspreekpunt. Voor verpleging
en verzorging heeft u geen verwijzing nodig.
U kunt die direct bij Stichting Elisabeth
aanvragen, ook met een persoonsgebonden
budget (pgb). Uiteraard kunt u ons ook
voor extra (particuliere) zorg inschakelen.
Onze medewerkers helpen u graag bij het
aanvragen van Zorg Thuis. Neem daarvoor
contact op met ons: 076 - 52 76 100 of
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl

Stichting Elisabeth: altijd dichtbij
Stichting Elisabeth biedt al bijna 200 jaar
zorg en ondersteuning aan ouderen in en om
Breda voor een zelfstandig, gezond, veilig
en comfortabel leven. Dat doen we met
ruim duizend gespecialiseerde en betrokken
medewerkers op vijf locaties bij u in de buurt.
We bepalen samen welke hulp u wenst en
nodig heeft. Alles wat wij doen en bieden
is erop gericht u in uw dagelijkse leven te
ondersteunen. Stichting Elisabeth biedt
persoonlijke en passende zorg voor elke
situatie en levensfase en helpt u onafhankelijk
en sociaal actief te blijven.

Wilt u meer weten over Zorg Thuis van Stichting Elisabeth?
Wilt u meer weten over Zorg Thuis van Stichting Elisabeth in Breda?
U vindt veel informatie op onze website: www.elisabethbreda.nl
Wilt u Zorg Thuis aanvragen of wilt u weten of u of uw familielid daarvoor in aanmerking
komt? Neem contact op met de wijkzuster. Zij beantwoordt uw vragen graag en helpt u met
het vinden en regelen van de juiste zorg thuis. Bel 076 - 52 76 100, ook voor informatie over
onze locaties. Wij zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.
U kunt een e-mail sturen:
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl
Per post zijn wij uiteraard ook bereikbaar:
Stichting Elisabeth
T.a.v. cliëntenservicebureau
Postbus 90103
4800 RA Breda
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