Contact of meer weten?

De kracht van zorggroep ENA

Het is best een grote stap om hulp te vragen bij de
zorg voor uw dagelijks leven. Uw zorg is bij ons
in goede handen.

Zorggroep ENA biedt lichte zorg thuis tot zware
verpleeghuiszorg. En alles wat daar tussenzit.
Denkt u bijvoorbeeld aan tijdelijke opname om in
het verpleeghuis de mantelzorger te ontlasten. Of
u heeft behoefte aan een zinvolle daginvulling met
persoonlijke aandacht. Dan kan onze Dagopvang
wellicht iets voor u betekenen. Samen midden in
het leven…

Wilt u Thuiszorg aanvragen, meer weten over
vergoedingen of heeft u behoefte aan meer
informatie over de verschillende diensten van
zorggroep ENA? Neem dan contact op met de
cliëntenadministratie van zorggroep ENA via
telefoonnummer 0342 - 47 9500
(ma. t/m vr. tussen 9.00 en 16.00 uur).
U kunt ook mailen naar:
cliëntenadministratie@zorggroepena.nl

Vergoeding en indicatie
Thuiszorg wordt vergoed vanuit de
Zorgverzekeringswet en komt niet ten laste van
uw eigen risico. Als u in aanmerking wilt komen
voor thuiszorg heeft u áltijd een zorgindicatie
nodig. De indicatie geeft vervolgens recht op
ondersteuning. Onze wijkverpleegkundige komt
persoonlijk bij u thuis en bespreekt met u de
mogelijkheden. Ook regelt zij de indicatie die u
nodig hebt voor zorg aan huis.
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‘Samen midden in het leven’
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Wanneer Thuiszorg ENA?

Wat bieden wij?

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Lekker
in uw vertrouwde omgeving. Midden in het leven
blijven staan. Soms gaat thuis wonen alleen met
ondersteuning. Daar is Thuiszorg ENA voor. De
kleine flexibele teams van Thuiszorg ENA helpen u
bij uw persoonlijke verzorging en verpleging. Dat
kan uiteenlopen van lichte zorg tot intensieve zorg
bij u thuis. U ziet doorgaans dezelfde, vertrouwde
gezichten. Deze medewerkers kennen elkaar, zijn
dichtbij en gemakkelijk bereikbaar. Zij zijn er op de
momenten dat het u uitkomt. Onze mensen hebben
één ding gemeen: passie voor uw zorg en samen
met u helpen uw eigen leven te blijven leiden.

Thuiszorg ENA biedt u een samenhangend aanbod van diensten waarvan u gebruik kunt maken als u dat wenst of
de situatie daar (tijdelijk) om vraagt.

Onze mensen weten wat u belangrijk vindt en
kennen hun vak. En als er dingen plotseling anders
lopen dan afgesproken, is er contact. Wanneer u een
beroep op ons wilt doen is één telefoontje al vol
doende. We zijn er binnen 24 uur als het nodig is.
Omdat de zorg voor u niet kan wachten. Onze me
dewerker is uw aanspreekpunt en kan u antwoord
geven op uw vragen en u ondersteunen zodat u
zoveel mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden.

U kiest voor Thuiszorg van 
zorggroep ENA. En dan?
Heeft u eenmaal gekozen voor Thuiszorg
van zorggroep ENA, dan komt er een
wijkverpleegkundige bij u langs voor een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt zij
samen met u en eventueel uw mantelzorgers
welke hulp of zorg u nodig heeft. Als dat in
kaart is gebracht, zorgt zij er voor dat u die
hulp krijgt op de momenten, die passen bij
uw levensritme.

• Hulp bij persoonlijke verzorging:
	
als u niet meer volledig alles zelf kunt, is het
fijn om te weten dat wij in de buurt zijn. Wij
helpen bij uw dagelijkse verzorging zoals wassen,
douchen en bieden ondersteuning bij 
uw medicijngebruik
• Casemanager:
	
als u dementie heeft of er sprake is van een
vermoeden daarvan kan de casemanager
dementie iets voor u betekenen. Zij begeleidt u
(en uw mantelzorger) gedurende het hele ziekte
proces. De casemanager bezoekt u thuis en
bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg en
ondersteuning nodig is. Samen met de betrokken
hulpverleners maakt zij hierover afspraken en
onderhoudt de contacten
• Advies, instructie en voorlichting:
	
Thuiszorg ENA adviseert, instrueert, geeft
voorlichting en begeleidt u en/of uw naasten.
Denk hierbij aan het omgaan met of het
verwerken van een ziekte of handicap of
bij het aanleren van bepaalde handelingen,
zoals insuline toedienen

Waar?
Onze thuiszorgteams zijn actief in
Barneveld, Voorthuizen en Scherpenzeel.

• Professionele verpleegkundige zorg bij u thuis:
zoals wondverzorging of bloedsuikercontroles
• Terminale zorg:
	onze mensen kunnen u begeleiden als u uw
laatste levensfase graag thuis wilt doorbrengen
• Overbruggingszorg thuis:
	u wacht op een appartement in één van onze
woonzorgcentra en heeft tegelijkertijd de nodige
zorg nodig? Wij bieden overbruggingszorg
• Personenalarmering:
	met onze personenalarmering kunt u in geval
van nood met één druk op de knop hulp
inroepen.

