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uniek in zorg

Wijkverpleging
Wijkverpleging
Wijkverpleging bestaat uit verpleging
en/of verzorging aan huis, die wordt
gegeven door een verzorgende, verpleegkundige of wijkverpleegkundige
van A&S Zorg.
Heeft u thuiszorg nodig, dan belt u
vrijblijvend naar A&S Zorg voor een
afspraak met onze wijkverpleegkundige.
Samen met u bekijkt ze welke zorg
voor u het beste is om thuis in uw
vertrouwde omgeving te blijven
wonen. Dat heet ook wel indicatie
stellen.
Onze wijkverpleegkundige bespreekt
ook met u of er hulp kan worden
geboden door mensen in uw netwerk,
zoals familie, buren of vrijwilligers.
Ook geeft zij u persoonlijk advies
als het gaat om andere dingen dan
verpleging en verzorging.
Bijvoorbeeld over het aanschaffen
van hulpmiddelen om mobiel te
A&S Zorg
Kronenburgsingel 515
6831 GM Arnhem
T. 026 44 65 871
F. 026 44 65 872

blijven of hoe u sociale contacten in
de wijk kunt maken.
Sinds 1 januari 2015 wordt wijkverpleging betaald door uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw
huisarts of specialist kan u ook een
verwijzing geven voor wijkverpleging.
Onze werkgebieden
Arnhem, Aalten, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Ede,
Montferland, Oost Gelre, IJsselstreek,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel,
Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar
Ook biedt A&S Zorg de volgende
diensten aan:
• Begeleiding Individueel
• Begeleiding Groep (Dagopvang)
• Palliatieve Zorg
• Huishoudelijke Verzorging
• Sentez Leer- en Detacheringsbedrijf

info@asgroep.nl
www.asgroep.nl
www.facebook.com/aszorg

Mahalle Hemşireliği
Mahalle Hemşireliği
Mahalle hemşireliğinde, evde kişisel
bakım hizmetleri ve/veya hemşirelik
hizmetleri, A&S Zorg’un bakıcıları ve
hemşireleri tarafından verilmektedir.
Eǧer evde bakıma ihtiyacınız varsa
A&S Zorg’u arayabilir ve mahalle
hemşiremiz ile randevu yapabilirsiniz.
Mahalle hemşiremiz sizinle birlikte,
bulunduǧunuz ve alışık olduǧunuz ev
ortamında kalmanızı saǧlayacak, size
gerekli saǧlık hizmetlerini araştırır.
Buna saǧlık sektöründe indicatie, yani
durumunuzu tespit etme, denir.
Mahalle hemşiremiz bakım ve hemşirelik dışında olan diǧer konularla ilgili
size tavsiyeler de verecektir.
1 Ocak 2015’den itibaren hemşirelik
hizmetleri, sağlık sigortanız tarafından ödenmektedir ve sağlık sigortanızın temel paketindedir. Ev doktorunuz
veya uzman doktorunuz sizi hemşirelik hizmetleri için de bize havale
edebilir.

Çalışma Alanlarımız
Arnhem, Aalten, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard Ede,
Montferland, Oost Gelre, IJsselstreek,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel,
Wageningen, Arnhem, Winterswijk,
Zevenaar
A&S Zorg ayrıca aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır:
• Bireysel Destek
• Aktivite merkezi (Dagopvang)
• Palyatif Bakım
• Ev Bakımı
• Sentez Eǧitim ve Detaşe

