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Warme en professionele zorg aan huis kan een wereld van verschil
betekenen voor wie herstelt van een ziekte of operatie.
Thuisverpleging Antwerpen combineert professionele zorg aan huis
met het comfort van de vertrouwde omgeving. Zo wordt een verlengd
verblijf in het ziekenhuis of een onnodige opname vermeden.

Hetzelfde geldt voor wie een dagje ouder wordt. Thuisverpleging
Antwerpen ontfermt zich over uw dagelijkse hygiënische zorgen,
zoals wassen en aankleden, net als over een brede waaier aan
gespecialiseerde verpleegkundige zorgen. Zo helpen we u om langer
zelfstandig thuis te wonen.

Verpleegkundige zorg aan huis
Onze zelfstandige thuisverpleeg- en zorgkundigen zijn opgeleid
om alle gangbare medische technieken uit te voeren. Wij helpen
u zoals de verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar dan in uw
eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Antwerpen biedt u
de allerbeste zorgen op maat van uw specifieke situatie. 

We stemmen de zorg precies af op uw noden, in overleg met uw
familie en uw mantelzorgers. Op basis van het doktersadvies,
bepalen we welke specifieke technieken en zorgen daarvoor
nodig zijn.

Welke zorgen?

Thuisverpleging Antwerpen staat altijd voor u klaar in Groot-Antwerpen, de regio Mechelen en het Waasland: 24 uur op 24, 7 dagen op 7. We
bekommeren ons zonder doktersvoorschrift over alle hygiënische zorgen. Voor verpleegkundige zorgen moet uw arts u eerst doorverwijzen. U kan
bij onze professionele thuisverpleegkundigen terecht voor zowel gangbare als meer complexe zorgen, zoals bijvoorbeeld:

Een brede waaier

Hygiënische zorg (wassen en aankleden)
Bloedafnames
Injecties en infusen
Palliatieve zorg
Pijnbestrijding

Poortkatheters (Port-a-cath)
Medicatie klaarzetten
Chemotherapie toedienen
Sondevoeding toedienen
Gebruik voedingspomp

Wondzorg
Thuisbeademing
Diabetes-educatie
Oncologische zorg
Blaaskatheters

Blaasspoeling
Lavementen
Stomazorg
Zalf aanbrengen
Neus- en oogdruppels toedienen



Wordt het dagelijkse leven fysiek wat moeilijker? Of begint uw
gezondheid u parten te spelen? Daarvoor hoeft u nog niet naar een
ziekenhuis, rusthuis of woonzorgcentrum. Misschien volstaat wat
extra hulp in huis om uw lasten te verlichten? Thuisverpleging
Antwerpen staat u daarin bij. Door op het juiste moment de nodige
steun te krijgen, kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen in uw
vertrouwde omgeving.

Dankzij de zorgen van onze professionele thuisverpleegkundigen,
met het hart op de juiste plaats, krijgt u hulp op maat. Een hele
geruststelling voor de klant zelf, maar ook voor zijn of haar
omgeving. De hele familie kan zorgeloos op bezoek bij moeder en
vader of oma en opa, zonder zelf voor alle zorgvragen te moeten
instaan.

Langer thuis blijven wonen02

Thuisverpleging Antwerpen biedt veel meer dan alleen verpleging.
We brengen u ook gemoedsrust. Onze professionele
thuisverpleegkundigen zorgen niet alleen voor de nodige
verpleegkundige bijstand. We staan u ook bij in huishoudelijke hulp
én waken over hoe uw gezondheid zich ontwikkelt.

Tegelijk staan wij constant in nauw contact met de klant zelf, zijn of
haar familie én de betrokken artsen en hulpverleners.

Ouderenzorg op maat

Dagelijkse hygiënische zorg (uitkleden, wassen, aankleden…)
Verpleegkundige zorg op voorschrift (wondzorg, injecties, katheters…)
Ziekteverloop monitoren en bespreken met klant, arts en familie
Huishoudhulp organiseren

Ouderenzorg op maat



03
De toekomst valt niet te voorspellen. Een onverwacht medisch
probleem, een ongeval, een plotse operatie… Niets is helemaal uit te
sluiten. Als u in zo’n situatie verzeilt, hebt u snel verpleegkundige
ondersteuning nodig. Thuisverpleging Antwerpen staat voor u klaar.
Met ons aanbod aan crisiszorg, helpen we u bij onvoorziene en
dringende gezondheids- of mobiliteitsproblemen.
 
Eén telefoontje volstaat om onze hulp in te schakelen. Onze mensen
staan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 voor u klaar. Wij sturen zo snel
mogelijk een ervaren thuisverpleegkundige bij u langs. Die zorgt dan
voor de nodige verpleegkundige zorgen en omkadering.

Crisiszorg aan huis
Een acute zorgvraag is niet altijd een crisis. Misschien zoekt u een
tijdelijke oplossing voor een zorgvraagstuk. Bijvoorbeeld een
(groot)ouder die na een ziekenhuisopname eventjes weer thuis gaat
wonen, in afwachting van een plaats in een woonzorgcentrum. Op
zulke momenten is een grondige, professionele en doorlopende
medische opvolging essentieel.

Ook hier kan Thuisverpleging Antwerpen u helpen. Wij organiseren
voor u brugzorg, een tijdelijk zorgtraject. Onze verpleegkundigen
helpen u een beperkte periode overbruggen en dienen tijdelijk
zorgen toe aan huis, in afwachting van een duurzame oplossing.

Let wel: voor dringende medische hulp belt u altijd eerst naar het
noodnummer 112!

Brugzorg aan huis



Niemand is immuun voor psychische problemen. Misschien doet u wel
beroep op ondersteuning om een moeilijke periode in uw leven door te
komen. Misschien wordt u wel tijdelijk opgenomen in een gespecialiseerd
centrum met het oog op een duurzaam herstel. Maar op een bepaald
moment keert u weer terug naar uw thuis in uw vertrouwde omgeving. Dan
staat Thuisverpleging Antwerpen klaar om u te helpen.

Thuishulp bij psychische
problemen

04

In vele gevallen worden geestelijke gezondheidsproblemen deels met
medicatie behandeld. Het is essentieel voor uw herstel om die behandeling
consequent te volgen. Al is het niet altijd evident om zelf dat overzicht te
bewaren. Thuisverpleging Antwerpen helpt u om de juiste medicatie op het
juiste moment in te nemen, met het oog op een spoedig en duurzaam
herstel.

Inname medicatie…

Al is zo’n herstel natuurlijk nog veel meer dan alleen maar medicatie.
Thuisverpleging Antwerpen ondersteunt u in alle aspecten van het
genezingsproces. Wij staan in voor alle nodige verpleegkundige zorgen en
bieden een luisterend oor waar nodig. Dat alles gebeurt in alle discretie met
respect voor uw privacy en in overleg met de behandelende artsen.

… en meer
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Het is een hard verdict, maar niet uit te sluiten. Kanker. Als u of een
naaste hiermee worden geconfronteerd, dan weet u dat u een
intensief herstelproces tegemoet gaat. Afhankelijk van het type en
stadium van de ziekte, is er mogelijk chemotherapie nodig. De
behandeling wordt uiteraard uitgestippeld in overleg met uw
oncoloog, maar ook Thuisverpleging Antwerpen kan u bijstaan in dit
moeilijk proces.

In sommige gevallen hoeft u niet naar het ziekenhuis voor een
chemotherapeutische behandeling. Verschillende types
chemotherapie kunnen ook bij u thuis worden georganiseerd in uw
vertrouwde omgeving. Onze ervaren verpleegkundigen kunnen u
daar professioneel in ondersteunen.

Oncologische thuiszorg

Thuisverpleging Antwerpen organiseert oncologische zorg aan huis.
Op basis van de inschatting van uw oncoloog, komen wij langs om u
te begeleiden bij de chemotherapie.

Al bieden onze ervaren en professionele verpleegkundigen meer dan
enkel de medische component. Zij staan u ook bij in de verwerking
van het hele proces. Het luisterend oor van een ervaren expert kan
veel betekenen voor uw gemoed in inzicht in de ziekte en het
genezingsproces.

Chemotherapie in uw
vertrouwde omgeving



Palliatieve zorg draait om een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.
Wanneer er geen medische oplossingen meer zijn, zal de patiënt
overlijden aan ziekte of ouderdom. Als die ervoor kiest om dat in de
rust en kalmte van zijn eigen thuis te doen, is dat een zeer krachtige
wens.

Die laatste wens moet gerespecteerd en goed omkaderd worden.
Onze professionele thuisverpleegkundigen hebben veel ervaring met
zulke situaties en vullen hun taak deskundig in.

Palliatieve zorg aan huis06

Wanneer er geen medische oplossingen meer zijn, is
stervensbegeleiding de beste manier om ervoor te zorgen dat de
patiënt rustig en sereen kan gaan, zonder pijn of ongemakken.

Thuisverpleging Antwerpen organiseert de palliatieve thuiszorg in
nauw overleg met de patiënt zelf, zijn of haar familie en de betrokken
artsen en hulpverleners. Naast de zorg voor de patiënt ondersteunen
zij ook alle naasten die de patiënt bijstaan in diens laatste weken en
maanden.

Stervensbegeleiding
Thuisverpleging Antwerpen staat garant voor een respectvolle en
discrete palliatieve zorg aan huis.

Onze ervaren thuisverpleegkundigen werken met het grootste
respect voor uw wensen en privacy. We luisteren aandachtig naar u
en uw naasten. Want ook zij verdienen een luisterend oor en een
antwoord op hun vragen in deze moeilijke tijden.

Respectvol en discreet



Ouderen of mensen die herstellen van een ziekte of operatie
kunnen een ziekenhuisverblijf vermijden met thuisverpleging.
Al is de thuisverpleegkundige natuurlijk niet 24/7 ter plaatse.
De patiënt is soms ook alleen thuis. Dat kan familie en
vrienden ongerust maken: wat als er iets gebeurt?

Een personenalarm kan hiervoor een oplossing zijn. In geval
van nood – groot of klein – kan de patiënt snel iemand
verwittigen. Mocht er iets gebeuren, is de hulp nooit veraf.

Personenalarm voor
ouderen of bij ziekte
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Het persoonlijk alarmsysteem is eenvoudig in gebruik. De
patiënt draagt de alarmknop als een halsketting om de nek.
Die knop staat in rechtstreeks contact met onze
thuisverplegingsdienst, die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
paraat staat.

Drukt de patiënt op de knop, dan nemen we onmiddellijk
contact op met de patiënt of zijn/haar familie. We zenden
meteen iemand ter plaatse en verwittigen indien nodig de
hulpdiensten.

Hoe werkt het?

Met het personenalarm kunnen valpartijen, kleine ongevallen in huis, plotse
medische problemen of een onverwachte belemmering in het genezingsproces
snel opgepikt en verholpen worden. De patiënt is verzekerd van een snelle
tussenkomst van hulpverleners of familie.

Altijd veilig in en rond het huis



Tel: 0800 82 202
E-mail: thuisverpleging-antwerpen@outlook.com

www.thuisverpleging-antwerpen.org

Hebt u verpleegkundige zorg, ondersteuning of hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Wij bieden u een
professionele, persoonlijke en warme service in Groot-Antwerpen, de regio Lier, Mechelen en het Waasland.

Contact us

Ruggeveldlaan 763, 2100 Deurne

mailto:thuisverpleging-antwerpen@outlook.com
https://thuisverpleging-antwerpen.org/contact/

