Cliëntinformatie
Palliatieve zorg

Blinkers staat u graag bij.
Als u ziek bent en er is geen kans meer op genezing, zorgt goede
begeleiding voor rust en ruimte om de dingen te doen die u belangrijk
vindt. Blinkers staat u graag bij zodat u uw laatste levensfase thuis,
in uw vertrouwde omgeving kunt doorbrengen.
We begrijpen dat er in deze situatie veel op u af komt. Daarom doen we
er alles aan om het regelen van thuiszorg voor u zo eenvoudig mogelijk
te maken. We leggen u uit hoe het werkt.

Drie maanden

U krijgt palliatieve zorg op basis van een
indicatie. Deze indicatie geeft u recht op
drie maanden intensieve zorg aan huis.
Heeft u deze zorg langer nodig, dan kan
uw huisarts, medisch specialist of
zorgverzekeraar u daarbij helpen.

Een gesprek

Als we u mogen bijstaan, gaan we in
gesprek met u over de mogelijke
vormen van zorg en ondersteuning. We
bespreken dan op welke momenten we
deze zorg het best kunnen verlenen. Als
er familieleden of mantelzorgers zijn die
in deze fase ook graag voor u zorgen is
het fijn als ze ook bij het gesprek
aanwezig kunnen zijn.

Het cliëntdossier

De afspraken die we samen maken
komen in uw cliëntdossier. Daarin staan
ook uw eigen wensen en uw huisarts en
de andere zorgverleners kunnen er hun
bevindingen en aandachtspunten in
noteren. Zo is iedereen steeds goed op
de hoogte en kunnen we de zorg waar
nodig altijd bijstellen.

Uw team

Alle Blinkers zijn gediplomeerde
vakkundige en ervaren zorgverleners,
die samen een hecht team vormen en
graag instaan voor een sfeer van
veiligheid en vertrouwen. Wij wisselen
elkaar af, en noteren de planning
zorgvuldig in uw cliëntdossier. U weet
altijd wanneer u wie kunt verwachten.

Praktische informatie

Er kan een moment komen dat er ook
’s nachts zorg nodig is. Een
zorgverlener kan bij u komen waken of
in huis slapen zodat de zorgverlener
altijd dichtbij is. Vanzelfsprekend
mogen u en uw naasten hier zelf over
beslissen. Immers, het is uw huis en uw
privacy. We geven u graag de regie.

Als u vragen hebt

Wilt u met ons doorpraten over de
mogelijkheden? We maken graag een
afspraak met u en/of de mensen om
u heen.
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