Vertrouwd in zorg
en ondersteuning

Particuliere zorg thuis
Uw dierbare heeft de wens om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen, ook als er
zorg nodig is. Wij helpen dit te realiseren
met particuliere zorg thuis. Dat geeft een
gerust gevoel.

Wat is particuliere zorg thuis?
o

Particuliere zorg thuis betaalt u vanuit een
persoonsgebonden budget of met eigen middelen.

o

Daarmee houdt u de regie

o

En bepaalt u wat er wanneer nodig is.

o

Verschillende soorten zorg kunnen samengaan in
één moment; begeleiding, verzorging en verpleging.

o

Zorg door een vast team van zelfstandige
zorgverleners.

o

Tijd voor meer persoonlijke aandacht, naast de
noodzakelijke zorg.

Onze diensten
Particuliere zorg
Verzorging en verpleging,
overdag en in de nacht.
Onze ervaren zorg-professionals
bieden kwalitatieve
ondersteuning voor uw naaste
bij dagelijkse handelingen zoals
eten en drinken, wassen en
aankleden, medicatie aanreiken
of toedienen, transfers en
wondverzorging.
Naast deze noodzakelijke zorg
kan er tijd en ruimte gemaakt
worden voor persoonlijke
aandacht. En door inzet van een
vast zorgteam worden de
zorgverleners voor u bekende en
vertrouwde gezichten.
Particuliere verzorging en
verpleging wordt ingezet naar
uw wensen en behoeften. Op
vaste dagen en vaste tijden.
Daarbij houden wij rekening met
de nodige bevoegd- en
bekwaamheden.

Nachtzorg
Is er in de nacht verzorging of
verpleging nodig? Dat kan!
Omzorg biedt nachtzorg als
waaknacht of slaapnacht aan.
Slaapnacht
Het kan geruststellend zijn om
te weten dat er ’s nachts een
zorgverlener in de buurt is die
kan helpen wanneer dit nodig is.
Tijdens een slaapnacht slaapt de
zorgverlener bij uw naaste in
huis en biedt zo nodig hulp,
bijvoorbeeld bij toiletgang of
verwardheid.
Waaknacht
Bij een waaknacht staat uw
zorgverlener continu paraat.
Gedurende de gehele nacht kan
er een beroep gedaan worden
op diens hulp en ondersteuning.
Bijvoorbeeld in de terminale
fase, waarbij een toeziend oog
en warmte en nabijheid van
grote waarde zijn.

24-uurs zorg
Continue persoonlijke
aandacht en ondersteuning
Wanneer zich de situatie
voordoet dat uw naaste achteruit
gaat, door ouderdom of ziekte,
kan inzet van 24-uurs zorg
uitkomst bieden. Met deze dienst
is er 24 uur per dag een
vertrouwd gezicht aanwezig die
op elk moment paraat staat voor
gewenste of noodzakelijke zorg.
Een alternatief voor opname,
waarmee het geluk van thuis
wonen, in de vertrouwde
omgeving, mogelijk blijft.
Omzorg helpt u met het
samenstellen van een klein en
vast zorgteam. Hierbij kijken wij
niet alleen naar diploma’s en
andere formele documenten. We
kijken verder dan dat.
Bijvoorbeeld naar
persoonlijkheid, voor een goede
en prettige aansluiting.

Bij inzet van 24 uurs zorg thuis
vormen we een team bestaande
uit ongeveer drie tot vijf
zorgverleners. Wij plannen met
hen een sluitend maandrooster
waarin zij elkaar afwisselen.
24-uurs zorg wordt veelal ingezet
bij mensen met dementie. Uw
naaste wordt verzorgd, begeleid
en verwend. Zorgverleners
bieden structuur in de dag en
zorgen voor een zinvolle
dagbesteding. Waar mogelijk
kunnen uitstapjes ondernomen
worden, de zorgverlener kan
verse maaltijden bereiden en
toezien op het welzijn en de
gezondheid van uw naaste.
Ook in de laatste levensfase kan
24-uurs zorg uitkomst bieden. De
continue aanwezigheid van
professionele zorg brengt rust en
maakt mogelijk dat dierbaren er
voor elkaar kunnen zijn.

"Ik had voor mijn moeder hals over kop 24-uurs zorg nodig en dezelfde avond was er iemand
gevonden. Buitengewoon vond ik de vriendelijke benadering en de bereidwilligheid om
mee te denken." - Marc

Gezelschap en
begeleiding
Extra en liefdevolle
aandacht voor uw naaste
Als mantelzorger wilt u met
aandacht bij uw naaste zijn.
Tegelijkertijd weten we bij
Omzorg ook dat de rol van
mantelzorger soms lastig te
combineren is. Daarom is er de
mogelijkheid om het bestaande
netwerk uit te breiden door
inzet van extra begeleiding en
gezelschap. Want de inzet van
extra handen kan bijdragen in
het gelukkig oud worden en het
behouden van een warm thuis.
Omzorg helpt u door samen te
werken aan goede mantelzorg.
Door inzet van gezelschap en
begeleiding kunt u vertrouwen
op liefdevolle aandacht, zoals u
uw dierbare toewenst.

Invulling van deze dienst is
geheel naar eigen wens.
Voorbeelden zijn het maken van
een gezellig uitstapje, het
begeleiden naar een afspraak,
een rustige wandeling,
voorlezen, samen zingen of het
koken van een verse maaltijd.
Kortom, samen doen wat voor
uw dierbare fijn is.
Wij luisteren graag naar uw
wensen en voorkeuren en
houden hier rekening mee bij
het zoeken naar een vaste
zorgverlener. Hierdoor zal de
aanwezigheid van uw
zorgverlener al gauw als
aangenaam en vertrouwd
voelen.

Onze werkwijze
in vijf eenvoudige stappen

1. We maken kennis
We willen u en uw naaste graag ontmoeten. Tijdens de
persoonlijke kennismaking brengen we de situatie, de
wensen en voorkeuren zo compleet mogelijk in beeld.

2. We organiseren de zorg
We stellen een plan voor de zorg op, we stellen
overeenkomsten op, helpen zo nodig bij zaken rondom een
persoonsgebonden budget en we stellen een maandrooster
voor de zorg op.

3. We stellen een zorgteam samen

Op basis van uw voorkeuren en de wenselijke zorg formeren
wij een klein zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit vaste
gezichten, voor een veilig en vertrouwd gevoel.

4. We starten de zorg
Zodra het persoonlijke zorgteam is samengesteld kunnen we
starten. Dit betekent dat we er zijn op de momenten die u
heeft aangegeven.

5. We ondersteunen doorlopend
Bij vragen kunt u ons dag en nacht bereiken via
088-0160238, ook in het weekend. We houden regelmatig
contact over de zorg en staan voor u klaar voor vragen en
overleg.

Informatie en contact
Omzorg is opgericht in 1999 en vindt haar oorsprong in Zeist. Met de
wens voor meer tijd en aandacht voor de cliënt sloeg een
wijkverpleegkundige daarmee een nieuwe weg in. Inmiddels
ondersteunt Omzorg cliënten in een breed gedeelte van MiddenNederland, vanuit twee vestigingen. Het kleinschalige karakter is
gebleven. En Omzorg hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak.
Op www.omzorg.nl leest u meer over Omzorg en ervaringsverhalen
van cliënten en zorgverleners.
Wilt u de zorgvraag voor uw naaste met ons delen? Wij denken graag
met uw persoonlijke situatie mee en kunnen u een richtlijn voor de
kosten geven naar aanleiding van het gesprek.

Kantoor Velp
Rozendaalselaan 21
6881 KX Velp GLD
026 – 3644364
velp@omzorg.nl

Kantoor Zeist
Het Rond 6D
3701 HS Zeist
030 – 2980779
zeist@omzorg.nl

