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Wij leveren de
zorg die u wilt
en nodig heeft

Hulp en zorg thuis
Heeft u zorg nodig, maar wilt u zo lang mogelijk in
uw eigen huis blijven wonen? Thuiszorg De Betuwe,
onderdeel van Zorgcentra De Betuwe, kan u hierbij
ondersteunen met zorg en hulp aan huis. Wij
leveren in overleg met u de zorg die u nodig heeft.

Wijkverpleging
Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig? De
medewerkers van Thuiszorg De Betuwe helpen u graag.
 
Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis.
Een verpleegkundige of verzorgende helpt u als u een
lichamelijke beperking of een chronische ziekte als
dementie heeft. Ook als u net uit het ziekenhuis komt,
kunt u hulp krijgen van ons.
 
Wij kunnen u helpen met opstaan, douchen en aan- en
uitkleden. Binnen de wijkverpleging bieden wij daarnaast
ook medische zorg, zoals een wond verzorgen, een injectie
of medicijnen geven. Dit kan zowel overdag als ’s avonds
en ’s nachts. U bespreekt samen met de wijkverpleeg-
kundige wat nodig is en wat wij u hierin kunnen bieden.
Wij werken met een vast team, soms aangevuld met
flexkrachten. 

Verpleeghuiszorg thuis
Heeft u een indicatie voor een verpleeghuis, maar blijft u
liever thuis? Zorgcentra De Betuwe kan kijken of het
mogelijk is om de verpleeghuiszorg ook bij u thuis bieden.
 
Het team van Zorgcentra De Betuwe helpt u thuis.
Bijvoorbeeld met huishouding, opstaan, begeleiding, eten,
douchen of activiteiten. Dit kan zowel overdag als ’s
avonds en ’s nachts. Hoewel we niet 24 uur per dag bij u
thuis kunnen zijn, zijn er veel mogelijkheden. We spreken
samen af waarmee u het beste geholpen bent.

Behandeling en therapie
Heeft u een behandeling of therapie nodig? Onze
behandelaren zijn gespecialiseerd in de gezondheid van
ouderen. Ook als u thuis woont, kunt u gebruik maken van
ons aanbod.
 
U kunt bij ons terecht voor onder andere fysiotherapie,
ergotherapie, diëtiek en logopedie. Ook hebben we
meerdere beweeggroepen en een valpolikliniek. De
behandeling vindt in een van onze zorgcentra of bij u thuis
plaats. Dit spreekt u samen af.
 
Wondzorg
Heeft u een wond die verzorgd moet worden? De
wondverpleegkundige van Thuiszorg De Betuwe is
gespecialiseerd in de behandeling van alle soorten
wonden. Het doel van de wondzorg wordt bepaald aan de
hand van de uw situatie. Dit kan zijn: genezing van de
wond, geen verslechtering of comfort bieden.
 
De wondverpleegkundige komt zo snel mogelijk langs om
te bepalen wat voor zorg uw wond nodig heeft. Samen
met u wordt een plan gemaakt.

Wordt hulp en zorg thuis vergoed?
U heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen
voor vergoeding.
• Wijkverpleging wordt vergoed vanuit uw

zorgverzekering.
• Verpleeghuiszorg thuis wordt vergoed. U betaalt een

eigen bijdrage.
• De vergoeding van behandeling en therapie verschilt

per behandeling en hangt af van uw zorgverzekering.
• Wondzorg wordt volledig vergoed.

Waarvoor kan ik nog meer bij jullie terecht?
Naast zorg en verpleging thuis, biedt Zorgcentra De
Betuwe nog een aantal andere services die u helpen met
praktische zaken. Zo hebben wij een maaltijdservice voor
als koken niet meer lukt of u geen zin hebt om zelf te
koken. Ook kunt u in Culemborg en Tiel voor kleine klussen
een beroep doen op onze Teams van de Buurt.
 
Woont u zelfstandig thuis en wilt u in geval van
calamiteiten direct hulp in kunnen roepen? Via onze
personenalarmering kunt u met één druk op een knop
hulp inschakelen.
 
Meer informatie over deze drie diensten vindt u op onze
website en in onze folders. Deze kunt u opvragen bij ons
Servicecentrum.
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In welke plaatsen leveren jullie zorg en diensten?
Thuiszorg De Betuwe werkt in de gemeenten Culemborg en Buren. We
hebben teams in Culemborg, Buren, Maurik en Lienden. Onze medewerkers
zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beantwoorden graag al
uw vragen.
 

Hoe regel ik hulp en zorg thuis?
Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe, waar Thuiszorg De
Betuwe onderdeel van is: 0800-77 33 444 (gratis). Onze klantadviseurs en/
of wijkverpleegkundigen helpen u graag met persoonlijk advies. Dat kan via
de telefoon of via een persoonlijk gesprek op één van de locaties of bij u
thuis.

Verrassend veel meer dan wonen!

Thuiszorg De Betuwe
Postbus 225, 4100 AE Culemborg
0800 – 77 33 444 (gratis)
info@stzdb.nl
www.thuiszorgdebetuwe.nl


