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 Verpleegkundige zorg

in uw eigen omgeving

Wie zijn wij?

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar wil 
met een gevarieerd aanbod van zorgvormen en 
diensten personen met een hulpvraag zo lang 
mogelijk ondersteunen. 

Via:

• aangepaste woonvormen  
zoals een assistentiewoning

• lokale dienstencentra  
met activiteiten, een buurtrestaurant ...

• dagverzorgingscentra 
overdag deelnemen aan activiteiten en genieten 
van extra hulp

• kamers voor kortverblijf 
een tijdelijk verblijf in het woonzorgcentrum

• woonzorgcentra

We creëren een aanbod waarbinnen mensen zich 
thuis voelen en waardoor ze ook daadwerkelijk 
thuis kunnen blijven.

We communiceren met de huisarts, met elkaar 
én met iedereen die op ons een beroep doet. 
Zodat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden in elke stap die ze nemen.



Thuisverpleging?

Soms is er nood aan verpleegkundige hulp: 

na een ongeval
na een ziekenhuisopname
na een ingreep
tijdens een periode van revalidatie 
...

Iemand die bij u thuis uw wonde komt verzorgen, 
een inspuiting kan geven of u kan helpen tijdens 
het wassen en aankleden.

In dat geval kunt u steeds contact opnemen met 
Thuisverpleging Zorggroep Zusters van Berlaar.

De jarenlange expertise die wij 
hebben opgebouwd, brengen wij 
voortaan tot bij u. 

24 uur per dag en 7 dagen per week staat er een 
vast team klaar. Hierdoor kunnen we een continue 
begeleiding en zorg verzekeren mét vertrouwde 
gezichten!

“
“

Contact

Gelooft u in onze dienstverlening?  
Of zit u nog met vragen? 
Wij helpen u graag verder!

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met:

Lies Daneels
Tel.: 0479 79 78 77
thuisverpleging@zusters-berlaar.be

www.thuisverplegingzvb.be

Wat doen we?

Zonder doktersattest

Helpen bij het wassen en aankleden

Met doktersattest

• Opvolging van parameters (zoals bloeddruk)
• Hulp bij medicatie (klaarzetten, toedienen ...)
• Plaatsen van inspuitingen
• Opvolgen diabetici
• Verzorgen van wondes
• Stomazorg
• Hulp bij sondevoeding
• Plaatsen van een lavement
• Ondersteuning bij dialyse
• Blaasspoelingen
• Aanbrengen van steunkousen/verbanden
• Ondersteuning bij zuurstoftherapie
• Ondersteuning van palliatieve patiënten
• ...

Voelt u zich veiliger met hulp binnen handbereik?  
Dan is het steeds mogelijk om bij ons een mobiel 
personenalarmsysteem te huren dat zowel binnen- 
als buitenshuis werkt. Met 1 druk op de knop kunt u 
3 contactpersonen tegelijk verwittigen die dankzij 
de interactieve kaart meteen weten waar u bent.


