Samenwerking
Om uw zorg goed op uw behoeften af te stemmen, is het belangrijk dat iedereen die
bij uw zorg betrokken goed samenwerrkt. Daarom onderhouden we nauw contact met:
• familie en mantelzorgers
• zorgverleners van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland of andere
ziekenhuizen in de regio Zuid Holland Zuid
• huisartsen en apotheker
• fysiotherapeuten en ergotherapeuten

U kiest voor CuraMare Thuiszorg. En dan?
Heeft u gekozen voor CuraMare Thuiszorg dan komt een van onze wijkverpleegkundigen bij u langs voor een intakegesprek. Samen kijken we welke hulp of zorg
u nodig heeft. Daarna zorgen we dat u die hulp krijgt op de momenten die passen
bij uw levensritme.

Contact
CuraMare Thuiszorg is direct bereikbaar via de thuiszorgteams:
Regio Oostflakkee

			

06 20 70 37 15

Regio Middelharnis

			

06 13 29 94 94

Regio Dirksland

			

06 22 26 08 15

Regio Goedereede

			

06 51 75 04 53

Regio Hellevoetsluis

			

06 22 76 55 43

			

06 22 55 25 41

SPAT					

06 57 42 34 15

CuraMare Zorgbemiddeling

		

0187 60 73 60

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

0187 60 73 00

Regio Brielle

Via e-mail			thuiszorg@curamare.nl
www.curamarethuiszorg.nl

CuraMare biedt toegankelijke zorg voor iedereen die op zorg en verpleging aangewezen is. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort
mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg
of verpleging en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

CURAMARE
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Telefoon 0187 60 73 00
info@curamare.nl
www.curamare.nl
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CuraMare Thuiszorg,
altijd bij u in de buurt

Persoonlijke verzorging

Hulp in het huishouden

Wij helpen bij alledaagse handelingen, zoals opstaan en naar bed gaan, aan- en
uitkleden en douchen. Maar ook als u injecties nodig hebt of hulp met uw infuus,
catheter of stoma. De zorg die nodig is, stemmen we af met uw huisarts of uw
specialist.

Als het te zwaar wordt om zelf uw huis schoon te houden, dan kunt u via de
gemeente Goeree-Overflakkee huishoudelijke hulp aanvragen op 14 0187 of bij
het WMO loket. De gemeente bepaalt of u recht heeft op huishoudelijke hulp
en schakelt daarna CuraMare Thuiszorg in. CuraMare Thuiszorg biedt alleen op
Goeree-Overflakkee huishoudelijke hulp. Voor huishoudelijke hulp betaalt u een
eigen bijdrage aan het CAK.

Medisch specialistische verpleging

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Heeft u
thuis zorg of verpleging nodig of bent u herstellend na een
ziekenhuisopname? Dan staan onze ervaren medewerkers 24
uur per dag 7 dagen per week voor u klaar.
CuraMare Thuiszorg biedt u:
•
•
•
•
•
•

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging
(Medisch specialistische) verpleging
Hulp in het huishouden
Hulpmiddelen
Persoonsalarmering

Wijkverpleging
De wijkverpleegkundige komt bij u langs om te bespreken wat uw (zorg)vragen zijn.
Is er zorg of verpleging nodig, dan stelt zij vast wat uw indicatie is. Daarna wordt in
het zorgleefplan vastgelegd welke zorg of verpleging u zult ontvangen.
U schakelt de wijkverpleegkundige in als u verzorging of (medisch specialistische)
verpleging thuis nodig heeft. U kunt ook bij haar terecht voor advies, instructie en
voorlichting over uw gezondheid, hulpmiddelen of medicijngebruik.

Ons Specialistisch Acuut Thuiszorgteam, het SPAT, bestaat uit een team
verpleegkundigen die 24 uur per dag beschikbaar zijn voor medische zorg bij u
thuis. Deze zorg wordt uitgevoerd in nauw overleg met uw huisarts of specialist.
Dit kan betekenen dat een ziekenhuisopname verkort, uitgesteld of zelfs
voorkomen kan worden. Het SPAT kan bij u de volgende handelingen uitvoeren:
•
Infuustherapie thuis, bijvoorbeeld antibioticatoediening
•
Aantrekken port-a-cath
•
Drainverzorging
•
Toediening sondevoeding
•
Toediening voeding via infuus (Trans Parenterale Voeding (TPV)
•
Complexe wondverzorging
•
Medicatietoediening via pomp
•
Inbrengen/verwisselen van catheter via de buikwand
•
Bepalen vormen van toediening van oncologie medicatie
De aanvraag voor specialistische verpleegkundige zorg loopt via het ziekenhuis,
uw huisarts of u kunt bij ons rechtstreeks aanvragen. Bij vragen is CuraMare
Zorgbemiddeling te bereiken via 0187 60 73 60.

Persoonsalarmering

Kosten
De kosten voor medisch specialistisch verpleging thuis (MSVT) worden (deels)
vergoedt als:
•
Uw behandeling onder de verantwoordelijkheid van uw medisch specialist
uit het ziekenhuis valt. U heeft dan geen wettelijke eigen bijdrage.
•
U een indicatie voor verpleging hebt. U betaalt dan een wettelijk bepaalde,
inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het CAK.
Kijk voor meer informatie op www.cak.nl of bel gratis met 0800 1925.
Bij onverwachte en acute zorgsituaties die niet direct levensbedreigend zijn, kunt u
het SPAT 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 06 57 42 34 15.

Heeft u thuis een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een verhoogd toilet of een
rolstoel? Samen kijken we wat u nodig heeft en helpen u bij de aanvraag. CuraMare
heeft uitleenpunten voor hulpmiddelen aan de Nieuwstraat 56 in Middelharnis,
Schansweg 53 in Ouddorp en Marconiweg 12e in Hellevoetsluis.

Met onze persoonsalarmering kunt u in geval van nood met één druk op de knop
van uw pols- of halszender hulp inroepen. Er zijn twee varianten; sociale alarmering
waarbij als u alarmeert een van uw contactpersonen wordt gewaarschuwd
en professionele alarmering waarbij een medewerker van CuraMare wordt
gewaarschuwd.
Zorgslot
Bij professionele persoonsalarmering is een zorgslot verplicht. Dit gecertificeerde
slot geeft onze medewerkers automatisch toegang tot uw woning. Het zorgslot
krijgt u in bruikleen met 6 sleutels en vervangt uw huidige voordeurslot. Er zijn geen
kosten verbonden aan plaatsing. Stopt uw professionele alarmering dan wordt het
zorgslot kosteloos verwijderd, mits het slot met sleutels compleet is. Bewaren van
het oude slot is daarom raadzaam.

Hulpmiddelen

