
Zorg Thuis

We willen allemaal het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Soms heeft u daarbij
echter thuiszorg nodig. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld
wassen, kleden, medicatie uitgifte en douchen, tot verpleging bij lichte medische
problemen, denk hierbij aan benen zwachtelen of wondzorg.

Zorg Thuis
Woont u in Geldrop, bent u 70 jaar of ouder en heeft u een zorgvraag? Dan kan Zorg
Thuis van Ananz een uitkomst zijn. Ons Zorg Thuis-team zorgt ervoor dat u in uw
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen en verzekerd bent van persoonlijke en
professionele zorg. We werken met een klein, professioneel en betrokken team en
bieden onder andere verpleging, persoonlijke zorg en individuele aandacht.

Uw zorgvraag staat centraal en u behoudt hierin uw eigen regie. Samen met u en uw
omgeving bieden wij zorg op maat. Ook werken wij samen met andere zorgaanbieders,
zoals het St. Anna Ziekenhuis, huisartsen, fysiotherapeuten en welzijnsorganisaties.
Een uitspraak die op ons van toepassing is: "wij doen net dat beetje extra".

Kosten en indicatie
Persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging wordt vergoed vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Ook hoeft u
hiervoor geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Menzis en
Achmea). Mocht u twijfelen over de vergoeding van onze zorg, dan kunt u contact
opnemen met ons transmuraal team. Zij ondersteunen u hier graag bij. U bereikt het
transmuraal team via mail of op werkdagen telefonisch: 040 - 286 48 18. Als u
duidelijkheid heeft over de vergoeding, kan de wijkverpleegkundige van Ananz
vervolgens zorgen voor de juiste indicatie. 

Contact & aanmelden

mailto:transmuraalteam@st-anna.nl


Heeft u nog vragen of wilt u zich voor Zorg Thuis aanmelden? Neemt u dan contact op
met onze wijkverpleegkundige. Zij zijn op telefonisch bereikbaar op 06-57649106 of via
wijkverpleegkundige@st-anna.nl. U kunt altijd een bericht achterlaten, we nemen zo
spoedig mogelijk contact met u op.

 

HKZ
HKZ kwaliteitscertificaat

Bekijk keurmerk 

mailto:wijkverpleegkundige@st-anna.nl
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