NovoCare

Verpleging en Verzorging volgens uw wensen

U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet meer voor
uzelf kunt zorgen. Dit kan van korte duur zijn, maar helaas ook voor langere
tijd. In beide gevallen kan Novocare thuiszorg u hulp bieden met uw verzorging
en verpleging, zodat u onbezorgd thuis kunt blijven wonen.

De hulp van NovoCare wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw
persoonlijke voorkeuren en behoeften en is erop gericht om uw zelfredzaamheid
te behouden of te verbeteren. Ons streven is om u zo lang mogelijk zelfstanding
thuis te kunnen laten wonen.

Daarvoor maken wij gebruik van kleine teams die wijkgericht
werken. Dit is fijn voor u, omdat u dan weinig verschillende gezichten ziet. Uw
zorg persoonlijk en dichtbij.

Â
Persoonlijke verzorging

U kunt bij persoonlijke verzorging
denken aan:

- hulp bij eten en drinken
-

- hulp bij douchen en/of aan- en uitkleden
-

- juist gebruik van medicatie
-

- hulp bij het aantrekken van steunkousen
-

- hulp bij naar het toilet gaan

Â
http://www.novocare.org

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 15 December, 2018, 11:56

NovoCare

Â

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan ondersteuning
bij alledaagse handelingen, zoals het opstaan, het douchen, het aan- en uitkleden,
eten en drinken, medicatie aanreiken of naar het toilet gaan. Daarnaast kan een
verzorgende u begeleiden bij uw medicatiegebruik, maar ook bij het gebruik van de
hulpmiddelen voor uw verzorging. Wij helpen u zo om uw verzorging weer
gedeeltelijk of volledig zelfstandig te kunnen doen.

Â

Â
Verpleging

U kunt verpleegkundige zorg aanvragen voor bijvoorbeeld:

- het toedienen van injecties
- het druppelen van de ogen
- advies over medicijngebruik
- medicatie via infuus
- het verwisselen van een katheter
- het verzorgen van een wond

Â

Â

U heeft misschien een wond of een stoma die moet worden
verzorgd, of medicijnen per injectie, of misschien heeft u een infuus of andere
verpleegkundige handelingen waar u hulp bij nodig heeft. Dan heeft u
verpleegkundige zorg nodig en kunt u rekenen op onze professionele zorgteams.
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U kunt hulp krijgen wanneer u na een ziekenhuisopname naar huis mag en u nog verpleging nodig heeft. Ook wanneer u
nog niet in een verpleeghuis terecht kunt of dit niet wilt, kunt u bij ons verpleging aanvragen. Zo kunt u in uw eigen
vertrouwde huis blijven wonen.
De verpleegkundige kan u verder advies, instructie en voorlichting geven over het omgaan met uw ziekte en
beperkingen, maar ook over hulpmiddelen.

Â
Aanvraag en kosten

Persoonlijke verzorging en verpleging worden over het algemeen vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit
houdt in dat de kosten worden gedekt door uw basisverzekering. Bovendien bent u gÃ©Ã©n eigen risico en ook gÃ©Ã©n eigen
bijdrage verschuldigd. U betaalt dus niets extra wanneer u thuis verzorging of verpleging ontvangt.

Â

Afhankelijk van uw situatie kunt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen. In dat geval betaalt u voor de
persoonlijke verzorging en verpleging wel een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) op basis van uw inkomen berekend.

Â

Wilt u meer weten over wat Novocare voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
Â

Â
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