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Kempenthuiszorg
Zorg met aandacht op maat

Wilt u meer informatie?
Wij staan u graag te woord!
E-mail
Telefoon
Website

: contact@kempenthuiszorg.nl
: 06 - 57 76 93 55
: www.kempenthuiszorg.nl
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“... Persoonlijke aandacht

in de rust van je eigen huis...”

Wie zijn wij?

Onze visie

Medio 2015 besloten wij om ons zorgcollectief
Kempenthuiszorg te starten.

Wij bieden zorg die is afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden en thuissituatie. Zoveel mogelijk op
tijden die u het beste uitkomt. Hierdoor kunt u uw
dagelijkse ritme behouden. Zo lang mogelijk thuis
blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving dat
is onze hoogste prioriteit.

Vanuit onze persoonlijke ervaringen als mantelzorgers
hebben wij gezien hoe mooi het is als iemand in
zijn eigen vertrouwde omgeving oud mag worden.
Persoonlijke aandacht in de rust van je eigen huis.
Die zorg geven om ook de naaste familieleden
te ontlasten, met als doel een opname in een
zorginstelling zo lang als mogelijk is uit te stellen.
Kempenthuiszorg bestaat uit een team van
verpleegkundigen en verzorgenden die hun sporen
hebben verdiend in diverse zorginstellingen in de
omgeving. Ze zijn thuis in de problematiek die de zorg
voor psychogeriatrische en somatische cliënten met
zich meebrengt.

Zij helpen u natuurlijk met de dagelijkse verzorging
van uw naaste, het uit bed helpen, toilet bezoek,
wassen, aankleden, medicijn toediening, eten geven,
maar bovenal het geven van persoonlijke aandacht en
begeleiding. De tijd nemen om cliënten in hun eigen
tempo actief bezig te houden.

“... Cliënten

in hun eigen tempo

Wij nemen uw wensen serieus en nemen de tijd voor
de verzorging. Door ons kleine vaste zorgteam, wordt
u geholpen door vertrouwde gezichten. Daarnaast
hebben wij ook aandacht voor de kleine dagelijkse
dingen, zoals een praatje en een kopje koﬃe, samen
boodschappen doen en koken, bezoek ontvangen,
een spelletje doen, naar zorgafspraken gaan en licht
huishoudelijk werk. Op deze manier willen we ook
mantelzorgers ondersteunen in hun taken, alles
uiteraard in goed overleg.

“...Ook aandacht

voor de kleine
dagelijkse dingen...”

actief bezig houden...”
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