Verpleging
Omschrijving

Verpleging is gericht op het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het
uitvoeren van hiermee samenhangende verpleegkundige handelingen gericht op het herstel
van de gezondheid, voorkomen van verergering van ziekte of aandoening of het verlichten
van lijden of ongemak.
De functie verpleging houdt verband met de volgende activiteiten

•

•
•

•

Verpleegkundige handelingen zoals verpleegtechnisch handelen, controle op de
lichaamsfuncties, wond en/of stomaverzorging, ondersteuning bij uitscheiding
(katheter, etc.), medicijnen klaarzetten en toedienen, oefenen met persoon om zelf
injecties te geven en verpleegkundige begeleiding bij het omgaan met ziekte.
Gespecialiseerd verpleegkundig handelen en specifieke voorlichting en instructie.
Verpleegkundige zorg en aanwezigheid in verband met kortdurende palliatieve /
terminale zorg. Het betreft verpleegkundige zorg en begeleiding, annex
ziekenverzorging, die voortdurend aanwezig moet zijn, tijdens bepaalde dagdelen of
die het karakter heeft van een ‘bijna voortdurend’, namelijk heel veel langs komen per
dagdeel en zo nu en dan langer blijven.
Verpleging bevat ook advies, instructie en voorlichting, die in directe relatie staat met
verpleegkundige activiteiten en hangt samen met het omgaan met ziekte,
behandeling, therapie of hulpmiddelen.

De zorg kan overdag maar ook ’s avonds en ’s nachts geboden worden.
Voor wie is de verpleging bedoeld
Verpleging is bedoeld voor iedereen, die verpleging nodig heeft.
Dit kan veroorzaakt worden door:
➢ een lichamelijke aandoening
➢ een psychogeriatrische aandoening
➢ een psychische/psychiatrische stoornis
➢ een verstandelijke beperking
➢ een zintuiglijke beperking
Indicatie nodig
Ja, er is een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor verpleging.
Aanvraagprocedure
Voor informatie en advies kunt u terecht bij Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Als u
wijkverpleging wilt ontvangen kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder.
Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie en stellen de indicatie
voor verpleging! U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij het
gemeenteloket, het sociale wijkteam, aan de huisarts of de transferverpleegkundige (in het
ziekenhuis of een zorginstelling).
Eigen bijdrage
Ontvangt u thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt u hiervoor in 2017 meestal geen
eigen bijdrage meer. Deze zorg valt vanaf 2015 onder uw zorgverzekering. Er is een
uitzondering:
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Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg
(Wlz), maar ontvangt u verpleging en/of verzorging thuis? Dan betaalt u wel een eigen
bijdrage.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
1.Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220 (gratis, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en
17.00)
Email:
info@avoord.nl
Internet:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar:
Ja

2.Thuiszorg West Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK ROOSENDAAL
Telefoon:
(0165) 56 02 00
Email:
info@twb.nl.
Internet:
http://www.thuiszorgwestbrabant.nl
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3.Thebe thuiszorg (regiokantoor)
Adres:
Warandelaan 6
4904 PC Oosterhout
Telefoon:
0900 - 8122
Internet:
www.thebe.nl
Folder beschikbaar:
ja
4.Surplus
Adres:
Telefoon:
Internet:
Email:

Pastoor van Kessellaan 7
4761 BH Zevenbergen
0168-331826
www.surpluszorg.nl
ksbthuiszorg@surpluszorg.nl
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