Cliëntinformatie
Verpleeg Thuis

Blinkers verpleegt u aan huis.
U heeft een verpleeghuisindicatie en u geeft de
voorkeur aan thuis blijven wonen in uw vertrouwde
omgeving. Dat lukt u alleen met lange zorgmomenten waarbij er extra aandacht is voor
welzijn.
Met Blinkers Verpleeg Thuis nemen we echt de
tijd voor u en ontzorgen we graag uw mantelzorger.
We leggen u uit hoe het werkt.

Onbeperkte zorg

Verpleeg Thuis ontvangt u zo lang als u
dat nodig heeft. De indicatie is
onbeperkt. Blinkers verzorgt, verpleegt
en begeleidt u in uw eigen vertrouwde
omgeving, want wij realiseren ons dat zo
lang mogelijk wonen een uw eigen huis
een groot goed is.

Een gesprek

Als u in aanmerking komt voor Verpleeg
Thuis dan gaan we in gesprek over de
invulling van de ondersteunende taken
en welzijn. We bespreken uw behoefte,
op welke momenten dat het beste
uitkomt en hoe we uw mantelzorgers in
deze fase kunnen ontlasten. We maken
graag een wandeling of spelen een
spelletje, wat past binnen uw mogelijkheden. Het is fijn als de mantelzorgers
ook bij het gesprek aanwezig kunnen zijn.

Het cliëntdossier

De afspraken die we samen maken
komen in uw cliëntdossier. Daarin staan

Iedereen verdient
goede zorg aan huis.
Altijd.
Nu en in de toekomst.
Uw zorgverlener

Onze Blinkers zijn gediplomeerde
vakkundige en ervaren zorgverleners, zij
begrijpen uw behoefte en nemen extra tijd
voor u. Als we er zijn, dan hebben we
samen aandacht voor de kleine
huishoudelijke taken en ondersteunen we
desgewenst bij de maaltijd. De planning
en afspraken worden zorgvuldig in uw
cliëntdossier genoteerd. U weet altijd
wanneer u iemand kunt verwachten.

Praktische informatie

Verpleeg Thuis ontzorgt de mantelzorg
ook met 24 uurs alarmopvolging en
beveiligde woningtoegang. Wilt u met ons
doorpraten over de mogelijkheden? We
maken graag een afspraak met u en/of de
mensen om u heen.

uw eigen wensen, ook de andere
zorgverleners kunnen er hun

Als u
vragen hebt

bevindingen en aandachtspunten in
noteren. Zo is iedereen steeds goed op

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

de hoogte en kunnen we de zorg en
begeleiding waar nodig altijd bijstellen.
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