Maartje is onderdeel van

Lijfspreuk van Maartje is heel de mens. Dat wil zeggen: Maartje is er voor iedereen,
van elke leeftijd en in elke geestelijke en/of lichamelijke conditie. En ook: Maartje
kijkt bij haar zorgverlening en behandelingen altijd naar de mens als geheel. Niet
uitgaande van beperkingen, maar juist van wat mensen nog wél kunnen. En daarbij,
waar mogelijk, het zelfhelend vermogen en de zelfredzaamheid stimuleren.
Dus Maartje is méér dan zorg verlenen en behandelen alleen!

Wie is Maartje?

Voor wie is Maartje?
Maartje is er voor jong en al wat ouder. Voor iedereen die kraamzorg, thuiszorg,
een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist of diëtist nodig heeft.
Dus voor alle mensen die zoveel mogelijk hun eigen leven willen leiden. Op de
manier die ze het liefst zelf kiezen en in hun eigen woonomgeving. Herkent u
hierin uzelf? Dan helpt Maartje u graag! Zo kan Maartje cliënten van alle leef
tijden optimaal van dienst zijn.

Wat biedt Maartje?
maartje helpt u graag op het gebied van gezondheid en vitaliteit. of u nu jong
bent of al wat ouder. gezond of zorgbehoevend. maartje is er voor iederéén!
bovendien: dicht bij u in de buurt en daardoor makkelijk bereikbaar.

Maartje is de jongste dochter van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum
Sint Maarten. Professioneel en actief betrokken biedt Maartje: kraamzorg, thuiszorg,
behandeling, hulpmiddelen en service.

Maartje is onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V.
Zorggroep Sint Maarten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08130883.
Behandelcentrum Sint Maarten is ingeschreven onder nr. 08179785.

Maartje beschikt over ervaren, goed opgeleide medewerkers. De organisatie
is kleinschalig en er is altijd wel een Maartje-vestiging bij u in de buurt. Dus een
afspraak is makkelijk en snel gemaakt. Oók prettig: Maartje heeft voor u een
vast aanspreekpunt. En deze vaste contactpersoon regelt en plant, in nauw
overleg met u, alle benodigde zorg of behandeling. Uiteraard zo goed moge
lijk aansluitend bij uw persoonlijke wensen. Zo nodig regelt Maartje zelfs uw
indicatie en uw vergoeding via de ziektekostenverzekeraar!

Thuiszorg
maartje biedt alles op het gebied

	kleinschalig en vertrouwd
	vaste wijkverpleegkundige

van kraamzorg!

Kraamzorg

maartje helpt u om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen.

Zwangerschapsbegeleiding
Lactatiekundige zorg
	babymassage

Maartje biedt u daartoe alles op het gebied
van thuiszorg. Zoals: hulp bij wondverzor
ging, medicijn-inname, het toedienen van
injecties, het aantrekken van steunkousen,
hulp bij het wassen en aankleden en huis
houdelijke zorg, enzovoort. De medewerkers
Typisch Maartje: flexibele kraamzorg, helemaal afgestemd op uw

van Maartje komen daarvoor graag bij u

persoonlijke wensen en omstandigheden. Inclusief: één vaste

Kwaliteit vindt Maartje vanzelfsprekend

thuis. Werkend vanuit kleinschalige teams,

contactpersoon en één kraamverzorgende gedurende de gehele

en dat Maartje in het bezit is van zowel het

zodat u niet steeds nieuwe gezichten ziet.

kraamperiode. Maartje biedt u álles op het gebied van kraamzorg!

HKZ- als het Borstvoedingscertificaat spreekt

Bovendien heeft u een vast aanspreekpunt in

Dus: zwangerschapsbegeleiding en -voorlichting, zwangerschaps

dan ook voor zich. Kortom, de persoonlijke

de persoon van onze wijkverpleegkundige,

gymnastiek, zorg tijdens het kraambed, hulpmiddelen (zoals

en flexibele kraamzorg van Maartje zal u

die alle zaken mét en vóór u regelt. Vanuit

bedverhogers en borstkolven), advies van een lactatiekundige

meer dan goed bevallen! Maartje biedt

alle Maartje-vestigingen bieden wij thuiszorg

(borstvoedingspecialist) en babymassage.

kraamzorg in heel Twente.

aan, in bijna heel Twente!

maartje biedt vrijwel alles op het
gebied van behandeling.

Service
Van gesprekken met een psycholoog,
behandelingen door een fysiotherapeut tot
begeleiding door bijvoorbeeld een ergo

Hulpmiddelen
Maaltijden thuis
Personenalarmering

therapeut of logopedist. En bij voedings
problemen, een speciaal dieet of over- of
ondergewicht is een diëtist van Maartje
vlakbij. Want voor elke behandeling en elk
consult kunt u terecht in de dichtstbijzijnde
Maartje-vestiging. Of – desgewenst – komt
de behandelaar bij u thuis! In de meeste
gevallen is voor zo’n behandeling geen
verwijzing meer nodig van uw huisarts.
Al staan de behandelaars van Maartje altijd
open voor overleg met uw huisarts of

Behandeling
Fysiotherapie
Ergotherapie
Voeding en diëtetiek
Logopedie
Psychologie
Ouderengeneeskunde
	Geheugenpolikliniek
Valpolikliniek

medisch specialist.

maartje bedoelt met service: alle zaken
die ondersteuning bieden op het gebied

Alle behandelaars van Maartje zijn goed opgeleid

van vitaliteit.

en staan ingeschreven in de kwaliteitsregisters.
Dankzij de vele specialisaties is er steeds een
behandelaar te vinden die het best aansluit
bij uw behandelbehoefte en persoonlijke
wensen. Maartje beschikt bovendien over een
eigen geheugenpolikliniek en een valpolikliniek.

Zoals: hulpmiddelen die het leven makkelijker maken, personen-

Dankzij de unieke samenwerking en het

De in ouderengeneeskunde gespecialiseerde

alarmering en maaltijdservice. De meeste hulpmiddelen zijn meteen

grote aantal gespecialiseerde medewerkers

artsen van Maartje geven u, na overleg

beschikbaar en kunnen dus direct worden meegenomen. En lukt dat

is een advies van Maartje weldoordacht

met uw huisarts, graag een deskundig

niet meteen? Dan wordt uw hulpmiddel zo snel mogelijk via onze

en betrouwbaar. Voor u een reden te meer

persoonlijk (behandel)advies wanneer er

leverancier thuisbezorgd. Naast deze praktische ondersteuning geeft

om eens vrijblijvend bij de dichtstbijzijnde

problemen spelen rond de veroudering.

Maartje u ook graag persoonlijk advies.

Maartje-vestiging langs te komen!

Een afspraak? Meer informatie?
Maartje bellen kan natuurlijk ook!

Maartje is in de buurt!

Maartje Kraamzorg
088-0005215
Maartje Behandeling

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een vestiging bij u in de

088-0005205

buurt. Dat maakt het maken van afspraken extra makkelijk. Bovendien

Maartje Thuiszorg

zorgt Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En dat is wel zo pret

Bel de dichtstbijzijnde Maartje

tig en vertrouwd als het gaat om zoiets persoonlijks als zorgverlening.

vestiging in de buurt of het

Zorg bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor iedereen

algemene nummer 053 53 753 20

makkelijk beschikbaar zijn. Dat is wat Maartje wil. Een lidmaatschap
is dan ook niet nodig voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje

Alle Maartje-info staat ook op

bent u gewoon altijd van harte welkom!

www.maartje.nl
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