Vertrouwde en persoonlijke
zorg aan huis
Maak kennis met het wijkteam van
Wittenbergzorg in Waardenburg en omstreken
U woont nog zelfstandig thuis en kunt wellicht nog veel
ondernemen. Maar net dat steuntje in de rug of die extra
ondersteunende zorg: dat zou wel prettig zijn. Bij het
verzorgen van een wond bijvoorbeeld. Of bij het douchen,
aankleden of het huishoudelijke werk. Bij Wittenbergzorg
bent u daarvoor aan het juiste adres! Onze wijkteams
helpen u namelijk graag en bieden u zorg aan huis,
aangepast op úw wensen. Dat is persoonlijk en vertrouwd.
Meer over weten? In deze flyer leest u alles over onze
diensten voor u.

Graag stellen wij ons wijkteam in Waardenburg e.o. aan u
voor. Stuk voor stuk deskundige medewerkers met hart voor
de zorg voor onze cliënten in uw gemeente. Dagelijks zijn
zij onderweg om de beste zorg aan huis te bieden. Want wij,
van Wittenbergzorg, vinden het belangrijk dat onze cliënten
krijgen wat zij nodig hebben. Waar hebt u hulp bij nodig?
Laat het ons weten. Wij komen graag bij u langs om erover
door te praten!

Onze diensten
Al onze medewerkers zijn opgeleid, flexibel en professioneel.
Daarnaast zijn ze inzetbaar op allerlei gebieden. Daarmee kan
Wittenbergzorg u een totaalpakket aan diensten aanbieden.
Kunnen wij hierin iets voor u betekenen? Bel dan ons
Zorg Advies Punt of verpleegkundige Sita van Arendonk,
telefoonnummer 0418-594900, voor meer informatie.
• Verpleging: onder andere wondverzorging en injecties
geven
• Verzorging: onder andere douchen, aan- en uitkleden,
kousen aan- en uittrekken
• Individuele begeleiding: een verzorgende ondersteunt
en stimuleert u bij de zorg voor uzelf, uw huishouden en
uw dagbesteding. Onder andere: samen boodschappen
doen, de krant lezen of samen een spel doen. Net wat uw
vraag is!
• Huishoudelijke hulp: onze medewerkers bieden
ondersteuning in de huishoudelijke taken. De
werkzaamheden worden in overleg met de Wmoconsulente vastgesteld
• Palliatieve zorg/zorg in de laatste levensfase: onze
wijkteams verlenen – indien gewenst – palliatieve zorg
bij u thuis. Wij bieden u graag persoonlijke zorg in uw
vertrouwde omgeving. Aandacht voor u en uw wensen
staan bij ons centraal

• Verpleegkundige bereikbaarheidsdienst: Wittenberg
beschikt over 24-uurs verpleegkundige bereikbaarheid

(Geen) indicatie
Wanneer u de genoemde diensten wilt laten vergoeden
vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) dient u te beschikken over een
indicatie. Hebt u nog geen indicatie, maar wilt u weten of
u in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met ons
Zorg Advies Punt. Hebt u geen indicatie, maar wilt u de zorg
particulier bij ons afnemen? Dat is uiteraard geen probleem.
Wij helpen u graag!

Onze identiteit
Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit.
Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij
zorg bieden aan iedereen. We verlenen zorg met respect
voor onze naaste, ongeacht zijn of haar achtergrond of
levensovertuiging.

In de auto: Jojanne van Mourik en Steffie van Grinsven; links van de auto hurkend: Sita van Arendonk; zittend op motorkap:
Willianne Kooijman; staand achter auto: Alie van den Heuvel; rechts bij auto hurkend: Jolanda van Gameren (links)
en Tineke Zondag; staand: Inge van Trigt (links) en Adriënne van der Meijden.

Meer weten?
Meer weten over ons aanbod? Of een afspraak maken om met elkaar uw wensen door te spreken? Neem dan telefonisch
contact met ons op of bezoek onze website.
Vanaf 6 februari 2017 kunt u ook met al uw vragen terecht bij ons steunpunt, De Vergt 4 te Waardenburg (0418-594900).
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