
 

 

 

 

 

 

  

www.attentzorgenbehandeling.nl  0800 2883689 

 

Attent Zorg en Behandeling 
Attent Zorg Thuis 

Hulpmiddelen bij u thuis 
De wijkverpleegkundige kan u vakkundig advies geven over 

hulpmiddelen en de aanschaf van verpleegartikelen. De hulpmiddelen 

worden bij u thuis geleverd of kunnen afgehaald worden in het 

wijkkantoor. 

 

Informatie 
Voor informatie verwijzen wij u naar www.attentzorgenbehandeling.nl. 

Ook kunt u contact opnemen met het wijkteam bij u in de buurt. 

 Regio Rheden 088 990 3301 

 Regio Dieren 088 990 3302 

 Regio Doesburg 088 990 3303 

 Regio Arnhem 088 990 3304 

 Regio Overbetuwe 088 990 3305 

 

 

 

Attent Zorg Thuis 

ALTIJD DICHTBIJ 

Hulp als dat nodig is 

 



 

 

 

Wij zijn er om u succesvol ouder te 

laten worden in uw eigen 

woonomgeving. 

Uw zorg en persoonlijke omstandigheden 
De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke ondersteuning u 

nodig heeft en hoe deze georganiseerd kan worden. De zorg die 

Attent Zorg Thuis u biedt, is afgestemd op uw persoonlijke 

omstandigheden en thuissituatie. 

 

Het wijkteam van Attent Zorg Thuis werkt nauw samen met alle 

disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de 

huisarts en apotheek. Bovendien is er regelmatig overleg met de 

specialisten van het ziekenhuis.  

 

Hoe regelt u thuiszorg? 
De wijkverpleegkundige van Attent Zorg Thuis kan samen met u 

vaststellen welke zorgvraag u heeft. Onze wijkverpleegkundigen 

kunnen u adviseren, begeleiden of doorverwijzen en u zo de beste 

zorg en ondersteuning bieden om zo lang mogelijk zelfredzaam te 

blijven. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen in de 

gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of 

mantelzorgers. 

 

Wat kost thuiszorg? 
Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen 

vanaf 18 jaar vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onze 

wijkverpleegkundige maakt in overleg met u een zorgplan. In dit 

zorgplan wordt vastgelegd welke zorg in welke frequentie u nodig 

heeft. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw 

zorgverzekering.    

Attent Zorg Thuis 
 Wijkverpleging 
 Persoonlijke verzorging 
 Zorg bij dementie 
 Palliatieve zorg 
 Medisch specialistische zorg 
 Hulp bij huishouden 
 (Her) indiceren voor PGB 
 Telezorg  
 Personenalarmering  

 


