Afspraak maken? Meer informatie?

Maartje is in de buurt!

Maartje bellen kan natuurlijk ook!

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een

Maartje Thuiszorg

vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken

en Revalidatie

van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt

053 537 55 55

Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En

Maartje Behandeling

dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om

088 000 52 05

zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden

Maartje Kraamzorg

aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor

088 000 52 15

iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch
Maartje. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig

Maartje is gevestigd in:

voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje

Enschede

bent u gewoon altijd van harte welkom!

Hengelo
Hof van Twente
Losser

Zorggroep Sint Maarten
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
KvK-nr 08130883
info@maartje.nl

Ootmarsum

Denekamp (locatie Gerardus Majella)

THUISZORG
Wijkverpleging

Maartje is werkzaam in heel Twente

VERTROUWDE AANDACHT

Oldenzaal
Tubbergen
Weerselo

Alle Maartje-info staat ook op
www.maartje.nl

Maartje is onderdeel van

Thuiszorg en wijkverpleging:
vertrouwde aandacht

U blijft de regie houden
Maartje vindt het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven blijft leiden zoals
u dat gewend bent. We houden rekening met uw wensen en mogelijkheden en
hebben respect voor uw omgeving, geloof en cultuur. Indien aanwezig betrekken

Wanneer het zelfstandig wonen niet meer vanzelf gaat, is het fijn dat
Maartje er is. Dankzij onze goed opgeleide wijkverpleegkundigen en
thuiszorgmedewerkers kunt u langer en met meer comfort thuis blijven
wonen. Tijdelijk of structureel biedt Maartje zorg op maat met een
vertrouwd gevoel.

wij ook uw partner of mantelzorger hierbij. Waar hebben u en uw mantelzorger
behoefte aan? Waarmee kunnen onze medewerkers u ondersteunen en begeleiden?
Uiteraard is dit erg afhankelijk van uw situatie en zorgbehoefte. Onze wijkverpleegkundige bepaalt dit altijd in overleg met u (en uw mantelzorger), zodat u
uiteindelijk zelf de regie blijft houden.

LOCATIE, VERGOEDINGEN & AANMELDEN
Voor wie?
Thuiszorg wordt afhankelijk van uw situatie vergoed via uw zorgverzekeraar

thuiszorg of wijkverpleging is geschikt voor mensen die (tijdelijk)

of gemeente. We informeren en adviseren u hierover graag en vrijblijvend.

behoefte hebben aan:
■

Voor (acute) thuiszorg en andere informatie kunt u contact opnemen met onze
wijkverpleegkundige via de thuiszorgwinkel in uw buurt of via ons algemene

persoonlijke verzorging

■

verpleging

palliatieve begeleiding

■

zonder lidmaatschap

maaltijdservice

■

■

gespecialiseerde wondverzorging

ondersteuning bij dementie

■

■

telefoonnummer 053 537 55 55.

uitleen hulpmiddelen

LANGER THUIS KUNNEN WONEN
KLEIN TEAM VAN PROFESSIONALS

In uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen op een veilige manier. Ondanks
beperkingen zoveel mogelijk leven zoals u altijd deed. Dat is de vrijheid die

Maartje helpt u om uw leven meer comfort en kwaliteit te geven. Een goede
vertrouwensband met uw wijkverpleegkundige vinden wij daarbij belangrijk en
vanzelfsprekend. Daarom werken we in kleine teams waardoor u niet iedere keer
een ander gezicht ziet. Wij zorgen met kennis en aandacht voor u, in uw eigen
omgeving waarbij u zelf de regie houdt.

Maartje thuiszorg u geeft.

