
Wijkverpleging nodig?
Altijd persoonlijke zorg  
bij u in de wijk!
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‘Samen redden we ons aardig. Met hulp van het team wijkverpleging kunnen we fijn thuis blijven woneen.’ 

Wij kunnen u ondersteunen bij:

• wassen, aankleden, douchen en toiletbezoek
• eten en drinken
• steunkousen aan en uit
• in en uit bed gaan
• medicatie aanreiken, ogen druppelen
•  verpleegkundige zorg, zoals stomazorg, wondzorg en injecties (bijvoorbeeld insuline)
• zorg na ziekenhuisopname
• aanbrengen van prothese
• aanvragen van hulpmiddelen
• terminale zorg
• nachtzorg

PERSOONLIJKE ZORG
Wij werken met kleine, zelfsturende teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor uw 
verzorging en verpleging. Hierdoor kent u onze zorgverleners beter en wij u. Bovendien 
krijgt u minder verschillende (wijk)
verpleegkundigen en verzorgenden 
over de vloer. De wijkverpleegkundige 
denkt met u mee, adviseert en zoekt 
waar nodig samen met u en uw 
mantelzorgers naar oplossingen.  
De wijkverpleegkundige coördineert 
uw zorg en houdt contact met uw 
huisarts, fysiotherapeut en andere 
zorgverleners bij u in de buurt. 

Voor veel mensen zijn wij ook 
wel bekend onder de oude naam 
ZorgAccent & Thuiszorg  
Noord West Twente, TNWT 
of ZorgAccent Thuiszorg.

Vanzelfsprekend wilt u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving  

blijven wonen. De wijkverpleging van ZorgAccent helpt u 

hierbij. Wat wilt u, wat kunt u nog zelf en waar heeft u hulp  

bij nodig? Omdat ieder mens uniek is, kijken we samen met  

u naar uw wensen en de mogelijkheden. In deze folder leest  

u meer over de zorg die ZorgAccent u thuis kan bieden.

 
‘Het is heelijk om cliënten zo te zien genieten van hun oude dag, dan geniet ik ook.’

Wijkverpleging nodig?
Altijd persoonlijke zorg bij u in de wijk!



54

24 UURS ZORG
Het vlinderteam of nachtzorgteam zorgt ervoor dat uw zorg 24 uur door gaat. 
Op afspraak of in noodsituaties: zij zijn er als u ze nodig heeft. Uw team wijkverpleging 
regelt dit voor u.

PALLIATIEVE WIJKVERPLEGING
EEN WAARDIGE AFRONDING VAN HET LEVEN
Wij vinden dat mensen, waar mogelijk, zoveel mogelijk zelf de regie moeten hebben 
over hun stervensproces. Dit betekent dat wij er alles aan doen om het levenseinde te 
laten verlopen, zoals u dat zelf graag wilt. Wij bieden hierin ondersteuning op maat, 
passend bij u. 

Hierin speelt het directe contact tussen u en onze zorgverlener een belangrijke rol.  
Onze zorgverleners zijn ervaren en zeer deskundig op het gebied van palliatieve zorg.

MEVROUW TIEKE
Mevrouw Tieke (87) uit Almelo weet 
uit eigen ervaring hoe fijn het is dat 
ze 24 uur per dag op zorg thuis kan 
rekenen. 
‘Zes jaar geleden heb ik na een acute 
darmperforatie een stoma gekregen. 
Het wisselen lukt me niet altijd zelf en 
dan is het maar wat fijn, dat het team 
wijkverpleging mij hiermee helpt. 
Ongeacht hoe laat of hoe vroeg het is. 
Hierdoor kan ik nog steeds zelfstandig 
blijven wonen. Bovendien vind ik het 
een veilig idee, dat ze komen als ik 
ze nodig heb. Als ik mijn stoma niet 
had, zou ik ze erg missen. Geweldige 
mensen! Ik kijk altijd naar ze uit.’

‘De wijkverpleegkundigen komeen 
als het nodig is ook ‘s nachts. Ze zijn 

altijd erg vriendeliijk en geïntereseerd.’ 
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KOSTEN EN INDICATIE 
Voor het inzetten van wijkverpleging heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleeg-
kundige regelt dit voor u! De wijkverpleegkundige kijkt welke en hoeveel zorg u nodig 
heeft. Dit doet ze in overleg met u en uw familieleden. Ook regelt zij de indicatie 
waarmee u recht heeft op vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet. Wijkverpleging  
zit in het basispakket van de zorgverzekering. Uitgangspunt hierbij is dat u zich (weer)  
zo goed mogelijk zelf kunt redden. 

MOET U EEN EIGEN BIJDRAGE BETALEN?
Nee, u betaalt niets extra. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. 
Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar.  
Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. 

WIJKVERPLEGING AANVRAGEN
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact op nemen met een team wijkverpleging in uw wijk. 
Een overzicht van alle teams vindt u op www.zorgaccent.nl onder locaties of bel met 
T. 0900 0678 (24 uur, lokaal tarief) 

Naast wijkverpleging kunt u  
bij ons ook terecht voor:
•  palliatieve zorg thuis en vanuit Hospice Noetsele 
•  revalidatie na een operatie of een beroerte
•  professionele zorgopvolging bij personenalarmering 
•  ondersteuning mantelzorg 
•  thuisbegeleiding 
•  advies, instructie en voorlichting 
•  voedings- en dieetadvies
•  cursussen 
•  gemaksservices aan huis
•  langer zelfstandig blijven met dagbesteding
•  PGB-gefinancierde zorg 
•  aan- en inleunwoningen
•  verpleeghuiszorg psychogeriatrie, somatiek, Korsakov en geronto-psychiatrie
•  Ledenservice met aantrekkelijke kortingen
•  hulp in de huishouding

Wonen bij ZorgAccent:
•  De Koppel in Almelo
•  De Hofkamp in Almelo 
•  Het Liefferdinck in Den Ham 
•  De Blenke in Hellendoorn 
•  De Parallel in Nijverdal 
•  De Hoge Es in Nijverdal 
•  Krönnenzommer in Hellendoorn 
•  Stadskwartier in Rijssen
•  ‘t Wedervoort in Wierden



ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in wonen, zorg, welzijn en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 
T. 0900 0678 (lokaal tarief)

Kijk voor ons complete zorgaanbod voor u op:
www.zorgaccent.nl
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