
Samen de beste zorg bieden 
in de laatste levensfase



Terminale zorg thuis 
Jouw cliënt heeft de wens om thuis te sterven, 
in de vertrouwde omgeving. Wij helpen dit te 
realiseren met terminale zorg thuis, in 
samenwerking met wijkverpleegkundigen van 
indicatiehoudende thuiszorgorganisaties. 
Dat geeft iedereen een gerust gevoel. 

Wanneer en waarvoor kun je Omzorg inzetten? 

o Zodra er een terminale indicatie is afgegeven
o Als er sprake is van overbruggingszorg
o Voor zorg overdag, bijvoorbeeld bij veel ongeplande 

zorgmomenten

o Voor nachtzorg, zodat er bij de cliënt gewaakt kan worden
o Voor 24-uurs zorg, wanneer aanwezigheid zowel overdag 

als in de nacht nodig is
o Zorg door een vast team van zelfstandige 

zorgprofessionals



Onze diensten 

Verzorging en 
verpleging, overdag 
en in de nacht. 

Onze ervaren zorg-professionals 
ondersteunen jouw cliënt bij 
dagelijkse handelingen zoals 
eten en drinken, wassen en 
aankleden, medicatie aanrijken 
of toedienen, transfers en 
wondverzorging. 

Naast deze noodzakelijke zorg 
kan er tijd en ruimte gemaakt 
worden voor persoonlijke 
aandacht en comfort. En door 
inzet van een vast zorgteam 
worden de zorgverleners 
bekende en vertrouwde 
gezichten. 

Hoe vaak en op welke dagen 
deze verzorging en verpleging 
wordt ingezet is in overleg. 
Omzorg roostert op basis van 
vaste dagen en vaste tijden. 

Nachtzorg 
Is er in de nacht verzorging of 
verpleging nodig? Dat kan! 
Omzorg regelt een zorgverlener 
die in de nacht bij de cliënt thuis 
aanwezig is voor toezicht en 
ondersteuning. Bij een 
waaknacht staat de zorgverlener 
continu paraat. Gedurende de 
gehele nacht kan er een beroep 
gedaan worden op diens hulp 
en ondersteuning. In de laatste 
fase, waarbij een toeziend oog 
en nabijheid van grote waarde 
zijn, past deze zorg binnen de 
terminale indicatie.  



 

24-uurs zorg
Continue persoonlijke 
aandacht en ondersteuning 

Wanneer zich de situatie 
voordoet dat je cliënt achteruit 
gaat en terminaal wordt, 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 in 
een hospice, waarmee thuis 
sterven, in de vertrouwde 
omgeving, mogelijk blijft. 

Omzorg stelt een klein en vast 
zorgteam samen. Hierbij kijken 
wij naast opleidingsniveau en 
andere formele documenten ook 
naar bijvoorbeeld 
persoonlijkheid voor een goede 
en prettige aansluiting.  

Voor 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 cliënten met een klein
netwerk of daar waar het
netwerk overbelast is.
Mantelzorgers worden ontzien in
hun zorgtaken en het wijkteam
wordt ontlast doordat de
reguliere zorgmomenten komen
te vervallen.

De wijkverpleegkundige houdt 
een coördinerende rol en blijft 
aanspreekpunt voor zowel 
familie als Omzorg. 
Zorgverleners rapporteren waar 
mogelijk digitaal zodat de 
overdracht altijd adequaat is. En 
zo werken we samen aan een 
kwalitatief levenseinde. 

"Ik had voor een cliënt hals over kop 24-uurs zorg nodig en dezelfde dag was er iemand 
gevonden. Omzorg dacht met mij mee en hierdoor was inzet snel geregeld. Familie werd ontlast 
en wij als wijkteam ook!” – wijkverpleegkundige Sandra  



Onze werkwijze 
in vijf eenvoudige stappen 

1. We denken graag mee
Je kunt altijd telefonisch contact opnemen met Omzorg voor 
vrijblijvend overleg. Met elkaar bespreken we de 
mogelijkheden voor jouw specifieke vraag. 

2. We organiseren de zorg
Op basis van je schriftelijke aanvraag gaan we aan de slag met 
een planning. Je ontvangt opdrachtbevestigingen of roosters 
van ons zodat je duidelijk met je cliënt kunt bespreken wie er 
wanneer komt. 

3. We vinden de juiste match
Afhankelijk van de zorgzwaarte en vereiste diploma’s zetten 
we verschillende zorgverleners in op basis van expertise en 
niveau.  

4. We delen informatie
Wanneer we de zorg starten zal het zorgteam rapporteren in 
het aanwezige zorgdossier. Zo heb jij te allen tijde inzicht en 
blijf je op de hoogte als verantwoordelijk wijkverpleegkundige. 

5. We ondersteunen doorlopend
Bij vragen kun je ons dag en nacht bereiken. Wij zijn de schakel 
tussen jou en het zorgteam. En wijzigt de zorgvraag? Dan 
sturen we adequaat bij als dat nodig is. 



Informatie en contact 
Omzorg is opgericht in 1999 door een wijkverpleegkundige en vindt 
haar oorsprong in Zeist. Met de wens voor meer tijd en aandacht 
voor de cliënt sloeg ze met Omzorg daarmee een nieuwe weg in en 
bood ze aanvullende zorg op de wijkverpleging. Inmiddels 
ondersteunt Omzorg cliënten in een breed gedeelte van Midden-
Nederland, vanuit twee vestigingen. Het kleinschalige karakter is  
gebleven. En Omzorg hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak.

Op www.omzorg.nl lees je meer over Omzorg en ervaringsverhalen 
van cliënten en zorgverleners.

Wil je de zorgvraag voor jouw cliënt met ons delen? Wij denken graag 
met zijn of haar persoonlijke situatie mee en kunnen zo nodig 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 




