THUISZORG AALSMEER

Zo geregeld!
Wilt u zorg voor uzelf of voor iemand anders regelen of wilt u de
Zorgconsulent spreken, neem dan contact op met Thuiszorg Aalsmeer
tel: (0297) 820966.
En nog veel meer
• Personen alarmering met Thuiszorg Aalsmeer als achterwacht
• Warme maaltijden via ’Tafeltje Dek Je’.
De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken
van Zorgcentrum Aelsmeer
• Restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer of in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
te Kudelstaart
• Reisbureau ‘Op Stap’ voor vervoer van en naar ziekenhuis, familie,
vrienden of om mee te gaan met uitstapjes georganiseerd
door het reisbureau
• Een technische dienst die, tegen een redelijke vergoeding,
voor u kleine reparaties kan uitvoeren
• Een klachtenfunctionaris voor als niet alles naar wens verloopt
• Een cliëntenraad die de belangen behartigt van de cliënten van
Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer
• Een tweemaandelijks gratis tijdschrift
‘Voor ons Allemael’
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Wilt u meer weten over onze serviceverlening,
bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
met Zorgcentrum Aelsmeer tel.: (0297) 326050,
bezoek onze website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
of stuur een e-mail naar: info@zorgcentrumaelsmeer.nl

en omstreken

Wilt u thuis blijven wonen bij ziekte, een handicap of wanneer u een
dagje ouder wordt? Dat is vaak goed
mogelijk met wat extra ondersteuning. Thuiszorg Aalsmeer helpt u
graag bij het realiseren van deze
ondersteuning. Bij het bieden van de
zorg gaan we uit van uw mogelijkheden. Daar waar dat nodig is bieden
wij zorg en ondersteuning. Dat doen
we met wijkverpleging, huishoudelijke zorg en tal van andere zorgdiensten. Wij vinden het belangrijk dat u
zoveel mogelijk de regie blijft voeren
over uw eigen leven. Maar wij zijn in
de buurt als dat nodig is. Ons motto
is: dicht bij mensen!
Thuiszorg Aalsmeer is een onderdeel
van Zorgcentrum Aelsmeer en organiseert haar thuiszorg vanuit de diverse gezondheidscentra in Aalsmeer
en Kudelstaart. Hierdoor ontvangt u
hoogwaardige zorg vanuit een vast
wijkgericht team, waardoor wisseling
in personeel beperkt blijft. Dat is wel
zo vertrouwd. Wij staan zeven dagen
per week 24 uur per dag voor u klaar.
Doel van de Thuiszorg
Ons doel is om u zo lang mogelijk
thuis te laten wonen met deskundige
zorg aan huis.

Huishoudelijke zorg
Wanneer huishoudelijke activiteiten
u te zwaar of te moeilijk worden, kan
huishoudelijke zorg uitkomst bieden.
Onze medewerkers komen bij u langs
om u te ondersteunen bij bijvoorbeeld het schoon houden van uw
huis of de verzorging van de was.
Ons streven is: één vaste medewerker
op een vaste dag op een vast tijdstip
en vervanging bij afwezigheid.
Voor gesubsidieerde huishoudelijke
zorg kunt u een aanvraag doen bij
het sociaal loket van de gemeente
Aalsmeer / Kudelstaart tel.: (0297)
387575 of voor Uithoorn / de Kwakel
tel.: (0297) 513111. Het is ook mogelijk
om voor eigen rekening (particulier)
huishoudelijke zorg te ontvangen.
Voor meer informatie en tarieven kijk
op www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Persoonlijke verzorging
Ook wanneer u behoefte heeft aan
persoonlijke verzorging kunnen we
u van dienst zijn. Bijvoorbeeld door
u te helpen bij het opstaan en naar
bed gaan, het wassen of douchen,
aan- en uitkleden, verzorging van gebit en nagels, scheren, hulp bij toiletgang / verschonen incontinentiemateriaal en het aan- en uittrekken van
de steunkousen. We werken in vaste

teams met eerst verantwoordelijke
verpleegkundigen/verzorgenden.
Hierdoor krijgt u zo min mogelijk verschillende medewerkers.
Verpleging
De wijkverpleegkundige kan bij u
komen als u ziek, gehandicapt of
herstellende bent van een operatie.
Zij kan tal van verpleegkundige
handelingen uitvoeren zoals: wondverzorging, injecteren, stomaverzorging, inbrengen van katheters, advies
en instructie enz.
Verpleegtechnisch team
Thuiszorg Aalsmeer heeft een verpleegtechnisch team dat 24 uur per
dag verpleegkundige zorg garandeert en ingezet kan worden door de
huisarts voor de verpleegtechnische
handelingen bij palliatieve zorg.
Ontmoetingscentrum
Het Ontmoetingscentrum, gevestigd
in gebouw Irene, Kanaalstraat, is een
plek waar u naar doorverwezen wordt
als u gediagnostiseerd bent met hersen gerelateerde problematiek, zowel
in een begin- als in een gevorderd stadium. Ook kunt u er terecht om deel
te nemen aan diverse activiteiten bij
het inloopcentrum (zonder indicatie).

