
•  Hulp bij de algemene 
 dagelijkse verzorging 

•  Het aanreiken en/of geven 
 van medicatie

•  Verpleegkundige handelingen,   
 zoals wondverzorging en injecties   
 geven

•  De verzorging van een stoma 
 of een katheter

•  Het geven van dieetadviezen 
 (in samenspraak met specialist/
 huisarts) en stimuleren van 
 maaltijd- en vochtinname

•  Pijnbestrijding en palliatieve zorg 

•  Gespecialiseerde verpleeg-
 technische zorg en nachtzorg

•  Advies en ondersteuning bij het   
 aanvragen van hulpmiddelen,   
 bijvoorbeeld een aangepast bed 
 of hulpmiddelen

•  Advies en verwijzing naar 
 fysiotherapie, ergotherapie,
 pedicure of vrijwilligersorganisaties

Deskundige 
en betrouwbare 

zorg aan huis

Wilt u meer informatie? 
Voor antwoord op al uw vragen of doorverwijzing naar 
een Wijkzorgteam bij u in de buurt belt u op werkdagen 

tussen 8.00 en 17.00 uur naar (020) 33 35 700.



Thuis is vertrouwd

Amstelring Wijkzorg biedt verschillende vormen 

van zorg en ondersteuning aan huis. U houdt 

zelf de touwtjes in handen en krijgt de hulp die 

u nodig heeft. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse 

verzorging, maar ook een complexe zorgvraag 

waarbij u thuis in plaats van in het ziekenhuis 

wordt verpleegd. De meeste mensen blijven het 

liefst thuis wonen. Thuis is vertrouwd.  

Zorg aan huis

Onze professionals komen bij u thuis om u indien 

nodig te ondersteunen bij de dagelijkse verzorging, 

zoals douchen en aankleden, wondverzorging of 

u te verplegen. Op de achterzijde van deze folder 

ziet u wat we zoal voor u kunnen betekenen. 

Kleine teams in de wijk

Al onze wijkzorgteams zijn gevestigd in de wijk. 

Het zijn kleine teams, bestaande uit 10 tot 15 

professionals. Dit is een evenwichtige combinatie 

van (wijk)verpleegkundigen en (wijk)zieken-

verzorgenden. Doordat teams klein zijn leert u de 

medewerkers allemaal snel kennen en komen er

zoveel mogelijk voor u bekende zorgverleners. 

Daarnaast onderhouden de teams korte lijnen 

met de huisarts of het ziekenhuis. 

Wijkzorg aanvragen

Wilt u wijkzorg aanvragen of heeft u speciale 

zorgvragen? Bel dan op werkdagen tussen 

8.00 en 17.00 uur: 020 - 33 35 700. Of kijk op 

onze website www.amstelringwijkzorg.nl


