Thuiszorg
geWOON!
Ambulant
Wonen

“Zorg met tijd voor elkaar”

PGVZ
.................................................................................................
Flexibel, op maat en begrepen. PGVZ helpt mensen met hulp in de huishouding, met
thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder is PGVZ actief op het
gebied van werk en dagbesteding en bieden we zorg en begeleiding binnen
wooninitiatieven voor mensen met een beperking.
Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een organisatie met kleine
teams, zodat ze vertrouwde gezichten om zich heen hebben.
Zorg dat met voldoende aandacht wordt gegeven. Zorg met tijd voor elkaar.

Thuiszorg

..........................................
Heeft u zorg nodig? Dan is het ﬁjn dat dit
geboden kan worden in uw eigen
vertrouwde omgeving. De medewerkers
van PGVZ doen hun uiterste best ervoor
te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis
kunt blijven wonen.
Wij kijken samen met u en uw netwerk
wat u zelf kunt doen of zelf kunt regelen
en waar wij als professionals zorg over
moeten nemen. PGVZ stelt uw wensen
en mogelijkheden centraal.
Wij bieden:
Begeleiding
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Palliatieve en Terminale zorg
Huishoudelijke ondersteuning
Casemanagement Dementie

Verzorging & Verpleging

..........................................
Begeleiding
Een wandeling, boodschappen doen of
helpen bij het bereiden van uw maaltijd.
PGVZ kan u begeleiding bieden op
momenten die u wenst.
Persoonlijke verzorging
Heeft u hulp nodig bij het opstaan,
wassen/douchen, aankleden, naar het
toilet gaan en eten of drinken? Dit valt
onder persoonlijke verzorging.
Verpleging
PGVZ biedt verpleging in de thuissituatie. Bijvoorbeeld bij het innemen van
medicijnen, verzorgen en verwisselen
van een katheter, stoma zorg, wondverzorging en overige verpleegkundige
handelingen.
Palliatieve & Terminale zorg
Als iemand niet meer kan genezen, is
onze zorg erop gericht zo lang mogelijk
een goede kwaliteit van leven te geven.
De zorg is gericht op het verlichten van
pijn en het voorzien van zoveel mogelijk
comfort.

Verzorging & Verpleging aanvragen

1

Neem contact op met PGVZ.
De wijkverpleegkundige kijkt
welke zorg u nodig heeft.

2

PGVZ regelt
het met uw
zorgverzekeraar.

Huishoudelijke hulp aanvragen

1

Neem contact op met uw
gemeente. Zij kunnen kijken
of u in aanmerking komt.
Geef PGVZ op als uw voorkeur.

2

De gemeente
regelt het met
PGVZ.

3

Samen overleggen we hoe we
de zorg gaan
inrichten.

3

Samen overleggen we hoe we
de hulp gaan
inrichten.

Casemanagement dementie

..........................................
Dementie is een zeer ingrijpende ziekte.
Niet alleen voor de persoon zelf, maar
ook voor alle betrokkenen. Veel partners
en kinderen ondersteunen hun partner of
ouder intensief. Om mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te
ondersteunen en te adviseren, is er
speciale begeleiding van de ‘casemanager
dementie’.

Huishoudelijke verzorging

..........................................
PGVZ biedt huishoudelijke verzorging. Wij
kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij:
• Schoonmaken van sanitair
• Opruimen
• Stoﬀen en stozuigen
• Wassen, drogen, vouwen en strijken
• Bedden verschonen en opmaken
• Organisatie van het huishouden
• Ondersteunen bij verzorging van
inwonende kinderen
Wij kijken samen met u en uw netwerk
wat u zelf kunt doen en waar wij ondersteuning kunnen bieden.

De casemanager dementie kijkt wat er
nodig is om iemand met dementie zo lang
mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Het
is iemand die u begeleidt, die er voor u is,
deskundig is en die de zorg kan regelen.
Iemand die een langdurige en vertrouwde
relatie met u aangaat, meehelpt belangrijke beslissingen te nemen en die creatief
meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Vragen

Is uw vraag zorg gerelateerd? Neem dan contact op met ons Integraal
Service Punt via telefoonnummer 085 3035887. Voor overige vragen
kunt u bellen met 038 3331794 of een mail sturen naar info@pgvz.nl.

PGVZ Kampen
Bolwerk 13
8261 EE Kampen
038 3331794

PGVZ Zwolle
Willemsvaart 16
8019 AB Zwolle
038 2022390

PGVZ Steenwijk
Woldpromenade 1
8331 JD Steenwijk
038 3331794

PGVZ Emmeloord
Noordzijde 18
8302 GL Emmeloord
038 3331794

info@pgvz.nl

Thuiszorg

Verzorging & verpleging
Huishoudelijke hulp

geWOON!

Werk & dagbesteding

Wonen

Beschermd wonen

PGVZ Apeldoorn
Arnhemseweg 2
7331 BK Apeldoorn
038 3331794
www.pgvz.nl

PGVZ biedt:

Ambulant
Thuisbegeleiding

038 3331794

facebook.com/pgvzzorg

