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WIJ ZIJN..............IN VOOR TEAMZORG

TEAMZORG

Zorg en Aandacht

Maatwerk

Centraal

Betrokken

Betrouwbaar

Flexibel

Professioneel

Geen eigen bijdrage

Graag zijn wij u van dienst.  
Belt u voor meer informatie naar:

FLEXIBEL

ONZE DIENSTEN

Teamzorg Nijmegen verricht  diensten en  
biedt oplossingen op het gebied van:

•	 Persoonlijke verzorging

•	 Verpleging

•	 Individuele begeleiding/ondersteuning

•	 Huishoudelijke hulp

Thuis in thuiszorg



TEAMZORG NIJMEGEN Thuis in thuizorg

De warmte en gezelligheid bij u thuis is veel waard. 
Tegenwoordig willen steeds meer ouderen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Echter, bij het ouder 
worden neemt de vraag naar hulp en ondersteuning 
toe. Teamzorg maakt het mogelijk om thuis te blijven 
wonen in uw eigen vertrouwde omgeving door u te 
ondersteunen in uw dagelijkse verzorging, verpleging 
en bezigheden. Is het (tijdelijk) niet meer zo gezellig bij 
u thuis, of bent u eenzaam? Dan steunen wij u door met 
u in gesprek te gaan of  bijvoorbeeld een wandeling 
met u te maken.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Teamzorg en wij geloven in geven en nemen. 
Wij zijn een klein team van zorgprofessionals dat staat 
voor continuïteit en persoonlijke aandacht. Teamzorg 
vindt persoonlijke aandacht net zo belangrijk als 
het leveren van zorg zelf. Wij bieden de juiste zorg 
op basis van uw behoefte. Teamzorg neemt de tijd 
voor haar cliënten. Naast onze professionele zorg 
en ondersteuning bieden wij u ook een aandachtig 
luisterend oor.

WAT DOEM WIJ

Persoonlijke verzorging
•	Wassen, (geheel of gedeeltelijk) douchen, haren 

wassen.
•	Hulp en ondersteuning bij aan- en/of uitkleden.
•	Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van 

hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
•	Ondersteunen bij een (tijdelijk) tekort aan 

zelfredzaamheid 
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Verpleging
Wondzorg, zwachtelen, injecteren, sonde- voeding,  
katheteriseren en blaasspeling, stomazorg en 
zorg voor infusen zoals morfinepompen of 
vocht/antibiotica-infusen. En alle voorbehouden 
handelingen die voor kunnen komen.

Begeleiding en ondersteuning
•	Plannen en structuur brengen in de dagindeling.
•	Helpen met omgaan van eventuele beperkingen en 

activeren van zelfhulp.
•	Tijdelijk ontlasten en/of ondersteunen mantelzorger.

ZORG EN AANDACHT MAATWERK BETROKKEN


