
U kunt altijd rechtstreeks contact met ons 
opnemen wanneer u hulp nodig heeft. U heeft 
daarvoor geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Samen met u bekijkt onze wijkverpleegkundige 
waar u behoefte aan heeft en hoe wij u daarin 
kunnen ondersteunen
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WAAROM KIEZEN VOOR AVANTIZORG

Ook zonder tussenkomst van uw huisarts kunt 
u wijkverpleging of verzorging aanvragen. 
Ook zonder tussenkomst van uw huisarts. 
Onze wijkverpleegkundige kijkt samen met u 
waar u behoefte aan heeft. 

Deskundig personeel met ervaring in de zorg
Onze medewerkers zijn goed opgeleide verzor-
genden en verpleegkundigen. Vaak met ruime 
ervaring in de wijkverpleging.

Vast aanspreekpunt 
U krijgt als cliënt een verzorgende of verpleeg-
kundige als vast aanspreekpunt. Zij behandelt al 
uw vragen over de zorg die wij u verlenen. 

Altijd bereikbaar
Via ons telefoonnummer 0345 505228 zijn wij 
24 uur per dag bereikbaar.

Oog voor de mantelzorger
Wij zijn er ook voor de naasten van de cliënt. 
Met onze hulp ontlasten we uw naasten en 
mantelzorger(s) en door goed met hen te over-
leggen krijgt u altijd de zorg die u nodig heeft. 

Individuele begeleiding
Ook is het mogelijk bij ons individuele begeleiding 
te krijgen. U wordt dan ondersteund door een 
activiteitenbegeleider of verzorgende bij zaken 
als boodschappen doen, koken of doktersbezoek. 

Dagbesteding
Zelfs wanneer u verzorging en/of verpleging nodig 
hebt is het mogelijk naar onze dagbesteding de Bol 
in Beesd te komen. Daar zijn naast activiteitenbe-
geleiders ook verzorgenden en verpleegkundigen 
aanwezig om u de zorg te bieden die u nodig heeft.

Wanneer u zichzelf niet meer goed en veilig 
kunt verzorgen, kunt u via AvantiZorg
verpleging en verzorging thuis krijgen.

Ook wanneer u na een val, operatie of 
zieken-huisopname (tijdelijk) verpleging en 
verzorging nodig heeft kunt u een beroep 
op ons doen.

Wij kunnen u helpen bij de allerdaagse levens-
verrichtingen (ADL)die te zwaar voor u zijn 
zoals wassen, douchen en aan en uitkleden.

Ook voor hulp bij medicatie innemen, 
wondverzorging of verpleeg-technische 
handelingen kunt u volledig op ons ver-
trouwen. HET VERTROUWDE GEZICHT 

IN DE WEST BETUWE

AvantiZORG


