WILT U MEER WETEN?
Voor al uw vragen over onze diensten kunt u terecht op onze
website.
Wilt u in een van de zorgwoningen van Pennemes komen wonen,
dan verwijzen wij u naar de folder ‘ Zorgwoningen’

CONTACTGEGEVENS
Wijkzorgcentrum Pennemes
Pennemes 7, 1502 WV Zaandam
075 - 650 41 10
info@pennemes.nl
www.pennemes.nl
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WIJKZORG

Wijkzorg Pennemes biedt u de mogelijkheid langer zelfstandig te
wonen door zowel persoonlijke verzorging, verpleging als
huishoudelijke zorg bij u thuis aan te bieden.
Wij bieden u de hulp die u nodig heeft, zodat u in uw vertrouwde
omgeving kunt blijven wonen.
Wijkzorg Pennemes biedt u verschillende mogelijkheden:
VERZORGING EN VERPLEGING
Verzorging en verpleging thuis is gericht op herstel van uw
gezondheid, of voorkomt verergering van uw ziekte of aandoening.
Wijkzorg Pennemes biedt u deskundige zorg bij tal van zaken, Het
biedt hulp bij verpleging zoals wondverzorging, het geven van
injecties en het zwachtelen van de benen. Ook bieden wij hulp bij
de persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen/aankleden,
hulp bij het douchen of hulp bij het klaarzetten en toedienen van
medicatie.
Hoe krijgt u zorg?
De gezondheidszorg in Nederland is zodanig georganiseerd dat
iedereen recht heeft op thuiszorg, mits u daar een indicatie voor
heeft. U kunt zelf de zorg aanvragen, maar ook een familielid,
mantelzorger of huisarts. De zorg kan worden aangevraagd bij
onze wijkverpleegkundige. U kunt in contact komen met de
wijkverpleegkundige door te bellen met de receptie van Pennemes:
075-6504110.
De verpleegkundige komt dan bij u op bezoek voor een
intakegesprek om een indicatie met u te bespreken en vast te
stellen. De indicatie die gesteld wordt valt onder de
Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt hiervoor alleen de wettelijk
vastgestelde jaarlijkse eigen bijdrage.
Vertrouwd en dichtbij
Binnen wijkzorg Pennemes hebben onze cliënten een
contactverzorgende. Een contactverzorgende is één van onze
medewerkers waar u uw vragen kunt stellen en bij wie u terecht
kunt als u tegen problemen aan loopt bij de persoonlijke verzorging
of verpleging. De zorg wordt verleend door ons wijkteam. Zij kijken
naar uw persoonlijke situatie om de zorg zo goed mogelijk af te
stemmen op uw wensen.

HUISHOUDELIJKE VERZORGING
De huishoudelijke hulp bestaat uit het geheel of gedeeltelijk
overnemen van huishoudelijke werkzaamheden. Naar aanleiding
van het geïndiceerde profiel door het Sociaal Wijkteam wordt er
na een intake gesprek met de medewerker van zorgbemiddeling
door de planning afspraken met u gemaakt over het tijdstip dat de
huishoudelijke hulp wordt geboden. Wij streven er naar zoveel
mogelijk een vaste medewerker op een vast tijdstip in te zetten die
samen met u afspraken maakt over de te verrichten
werkzaamheden. Een indicatie hiervoor is aan te vragen via het
Sociaal Wijkteam dat in uw wijk actief is.
Voor het krijgen van hulp bij het huishoudelijk werk betaalt u een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. U vindt meer
informatie op de website: www.hetcak.nl
VEILIG THUIS WONEN MET ALARM OPVOLGING
U wilt graag in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, of u
nu jong of oud bent. Maar wat als u iets overkomt? Meestal is er
familie of zijn er buren die u kunnen helpen. Soms kan dat niet en
dan is het fijn om te weten dat u een beroep kunt doen op
alarmopvolging van Pennemes. Zie de folder op onze website.
Professioneel en verantwoord
U kunt er op vertrouwen dat de zorg en diensten door onze
medewerkers professioneel en verantwoord worden verleend.
Wijkzorg Pennemes houdt zich aan de wetten en regels die de
overheid en andere instanties aan ons werk hebben gesteld. Dit
komt onder meer tot uiting in behaalde landelijke
kwaliteitskeurmerken. Deze certificaten geven aan dat wij voldoen
aan alle voorwaarden om u optimale en verantwoorde zorg te
kunnen leveren.

