Zorg aan huis Wijkteams

Verzorging, verpleging
en begeleiding voor jong
en oud bij u thuis?
Vivium helpt u verder
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Welkom bij
Zorg aan huis
door Vivium
Verzorging, verpleging en begeleiding in uw
eigen vertrouwde omgeving. Thuis kiest u zelf
hoe u wilt leven, zo lang mogelijk zelfstandig.
En wilt u daarbij wat extra ondersteuning?
Medische zorg of praktische hulp bij het
douchen en aankleden? Geen probleem.
Vivium helpt u verder. Gewoon bij u thuis.
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Thuis wonen,
met zorg dichtbij
U woont thuis en wilt daar graag blijven. Soms kunt u wel wat extra hulp
gebruiken. Omdat u herstelt van een ziekenhuisopname, ziek bent of wat
ouder wordt. Wel wilt u deze zorg graag thuis ontvangen. Goed om te weten
dat professionele en specialistische zorg dan altijd dichtbij is. Want in uw eigen
wijk staat een deskundig team van Vivium voor u klaar. Zij helpen u graag, op
de manier die bij u past.

Vertrouwde gezichten
In uw wijk werken betrouwbare en gekwalificeerde medewerkers in een
klein team. Zo ziet u steeds dezelfde vertrouwde gezichten. U kunt bij uw
wijkteam terecht voor bijna alle vormen van zorg en verpleging aan huis.
Bovendien werkt het wijkteam nauw samen met uw huisarts en apotheek.
Want uw gezondheid staat voorop. Wilt u advies over hoe om te gaan met de
veranderingen in uw leven? Het wijkteam denkt graag met u mee.

De persoonlijke verzorging die u wilt
Het liefst bent u zo min mogelijk afhankelijk van anderen. Lukt het niet om zelf
te douchen, aan te kleden of voor uw eten en drinken te zorgen? Dan helpt
een verzorgende van uw wijkteam u graag verder. De verzorgende komt zo
vaak als nodig is. Of dat nu één keer per week is, of meerdere keren per dag.
Hoe vaak precies en welk dagdeel hangt af van uw eigen wensen, mogelijk
heden en indicatie.

Wij signaleren
sneller wanneer er
extra zorg nodig is.
Daarnaast werken
we goed samen met
bijvoorbeeld huisartsen.
Astrid
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Medische zorg bij u thuis
Heeft u hulp nodig bij wondverzorging, injecties of het innemen van uw
medicijnen? Ook voor medische, specialistische en zelfs 24-uurs zorg kunt u
gewoon bij uw wijkteam terecht. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, bij
een acute of chronische ziekte, als gevolg van een handicap of na revalidatie.
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om samen met u de zorg af te
stemmen naar uw wens en behoefte. Hij of zij geeft advies en overlegt als dat
nodig is ook met uw huisarts, specialist of andere hulpverleners.

Ruim 100 jaar ervaring en altijd zorg die bij u past
Voorheen kende u ons als Thuiszorg Gooi en Vechtstreek. Wij staan voor meer
dan honderd jaar ervaring in de thuiszorg en aanvullende dienstverlening in
de regio Gooi en Vechtstreek. Verandert uw situatie in de toekomst, waardoor
u niet meer thuis kunt blijven wonen? Of heeft u tijdelijk intensievere zorg
nodig? Ook dan kunt u bij Vivium terecht. Uw wijkteam vertelt u graag meer
over de mogelijkheden.

Hoe werkt het wijkteam?
U geeft aan wat u nodig heeft, uw wijkteam regelt het direct.
Vandaag nog, als dat nodig is.
U bespreekt bij u thuis met iemand van het wijkteam wat u wilt.
Samen met u bekijkt het wijkteam wat er mogelijk is. Ze luisteren
naar wat u belangrijk vindt. Zodat de ondersteuning altijd precies
past bij uw wensen.
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Voordelen van
uw Vivium wijkteam!
• O
 og voor uw specifieke zorgbehoefte en ondersteuning in
uw zelfstandigheid
• Verzorging en verpleging door gekwalificeerde medewerkers
• Uw wensen en mogelijkheden centraal
• Complexe zorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of
terminale zorg
• Steeds dezelfde vertrouwde gezichten bij u thuis
• In de ochtend, middag, avond en nacht verpleging en
verzorging
• Mogelijkheden voor 24-uurs zorg
• Dag en nacht bereikbaar via persoonsalarmering
• Nauwe samenwerking met uw huisarts en apotheek
• Direct geregeld. Vandaag nog, als dat nodig is.

Ik vind het
prettig dat
steeds dezelfde,
vertrouwde
gezichten uit het
team langskomen.
mevrouw Rebergen
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Bel voor meer informatie of een afspraak gerust
met de medewerkers van onze klantenservice:

(035) 6 924 924.
U hoort dan precies wat het wijkteam voor u
kan betekenen.

Vivium Zorggroep helpt mensen in de regio Gooi en Vechtstreek om
zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk te blijven. Iedereen wil prettig
wonen, plezierig leven en een goede zorgverlening – in alle fasen van
het leven. Bij Vivium kiest u zelf de hulp en ondersteuning die u nodig
heeft. Of het nu gaat om thuiszorg, revalidatie, dagverzorging en
–behandeling, de inzet van psychologen en specialistische artsen,
zorg bij dementie of een passende woonsituatie: Vivium helpt u verder.

Bel naar (035) 6 924 924
Of kijk op www.vivium.nl

Vivium Thuiszorg
Postbus 406
1270 AK Huizen
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Meer informatie of kennismaken?

