
Wijkverpleging

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? Dan kunt u een 
beroep doen op de wijkverpleging van Markenheem. Wij werken  
met kleine, vaste teams van betrokken en vakkundige medewerkers.  
Zo kunnen we zo goed mogelijke zorg dichtbij leveren.

Afstemmen zorg
Onze wijkverpleegkundige stemt met u en uw mantelzorger af welke zorg 
u nodig heeft. Zo kunnen onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen 
u thuis helpen bij het verzorgen en verbinden van een wond en het 
toedienen van medicijnen. Maar ook als u een extra steuntje in de 
rug of begeleiding bij de dagelijkse bezigheden en taken nodig heeft, 
staan we voor u klaar. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of het 
aantrekken van uw steunkousen. Daarnaast is in overleg specialistische 
verpleegkundige zorg mogelijk.



www.markenheem.nl

Het zorgteam
Onze teams bestaan uit vakbekwame  
verpleegkundigen, verzorgenden (IG)  
en helpenden. Zij staan tussen 7.00 en  
23.00 uur voor u klaar. Heeft u buiten  
deze tijden een specifieke zorgvraag,  
dan regelen we dat via onze collega  
zorgaanbieders. De wijkverpleging  
onderhoudt zonodig het contact met  
verschillende disciplines, zoals de huisarts of  
de fysiotherapeut. Zo stemmen wij onze zorg af op  
uw persoonlijke situatie.

Aanvragen zorg
De wijkverpleegkundige komt bij u aan huis als u zorg aanvraagt. 
Hij of zij inventariseert uw zorgwens en schrijft het zorgplan. Ook kan  
de wijkverpleegkundige helpen bij het aanvragen van een indicatie  
bij de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).  
Op de afgesproken datum ontvangt u dan uw zorg van het zorgteam. 
Heeft u per direct zorg nodig, dan regelt de wijkverpleegkundige dit  
en wordt de indicatie met terugwerkende kracht aangevraagd. 
We bieden vertrouwde zorg aan rondom onze woonzorglocaties 
Schavenweide, De Bleijke en De Zonnekamp. Vraag de 
wijkverpleegkundige of wij bij u in de buurt zorg leveren. 

Meer informatie
Voor meer informatie over onze wijkverpleging kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer: 0314 - 37 60 10 (keuze wijkverpleging) of via 
wijkverpleegkundigen@markenheem.nl.


