Samen met u kijken wij naar wat
nodig is om zo zelfstandig en zo veilig
mogelijk thuis te wonen. Thuiszorg Brentano
Amstelveen heeft een groot netwerk van
specialisten (ergotherapeut, psycholoog,
etc) en beschikt over veel voorzieningen
speciaal voor senioren (maaltijdservice,
Alarmering, BoodschappenPlusPus, PlusMobiel,
Zorgbemiddeling, Dagbehandeling, herstelzorg
en Particuliere zorg).
Ook mantelzorgers bieden wij
ondersteuning. Met tips en advies, maar ook
met extra opvang, dagbesteding en activiteiten
waardoor mantelzorgers ontlast worden.

Gezondheidscheck
Van veel kwalen en ongemakken wordt
gedacht dat het door ‘de oude dag’ komt. Niets
aan te doen. Maar vaak is er wel degelijk iets aan
te doen. Daarom biedt Thuiszorg Brentano een
gratis gezondheidscheck voor senioren.

‘Een ander kan nooit
voor jou bepalen hoe je
je eigen leven leidt.
Daar ga je echt alleen
zelf over. Wie de regie
over zijn leven in
eigen handen houdt,
blijft zich nuttig
voelen. Het geeft ook
zelfvertrouwen.
Het gevoel dat je
ertoe doet. Dat houdt
mensen vitaal en
beweeglijk.’

Contact
Heeft u thuiszorg nodig? Wilt u meer weten
over andere mogelijkheden (particuliere
zorg) en over de kosten? Neem dan
contact op met onze medewerkers van
Zorgbemiddeling. Zij kunnen ook voor u de
indicatie regelen.
020 - 445 97 55 | zorgbemiddeling@brentano.nl

Lees onze visie en missie op www.brentano.nl

Thuiszorg : Zo zelfstandig en veilig mogelijk

Ondersteuning

Thuiszorg
Brentano Amstelveen

Onze Thuiszorg
biedt zeven dagen per week en
24 uur per dag zorg en ondersteuning
bij mensen thuis. Dit doen wij met
vier wijkgerichte teams. Wanneer u
ons nodig heeft, zijn wij er.
Naast zorg en ondersteuning

Wij bieden:
Persoonlijke verzorging
Wij helpen u met:
• Wassen en douchen
• Aan- en uitkleden
• Scheren/opmaken
• Verzorgen gebit en nagels
• Hulp bij toiletgang/incontinentiemateriaal
• Aan- en uitrekken steunkousen

kijken we ook naar de mogelijkheden,
naar wat iemand kan. Hoe meer
mensen de regie over hun leven in
eigen hand houden, hoe vitaler en
zelfverzekerder ze zich voelen.
Ook met beperkingen. Voor veel
is een oplossing.
Ons werk is er op gericht dat
mensen zo zelfstandig en zo veilig
mogelijk thuis kunnen wonen.

•
•
•
•
•

Verpleegkundige zorg
Injecties geven
Wondverzorging
Stomaverzorging
Regelen van indicaties
Advies en instructie omgaan met beperking
en hulpmiddelen

Palliatieve zorg
Wij verplegen, verzorgen en ondersteunen
mensen in de laatste fase van hun leven.
Palliatieve zorg omvat onder meer:
• Pijnmedicatie
• Huidverzorging
• Wassen
• Wisselligging
• Helpen bij toiletgang en/ of verschonen
incontinentiemateriaal
• Verzorgen van eten en drinken
• Nachtzorg

Huishoudelijke verzorging
•
•
•

In samenwerking met ZorgSamen regelen wij:
Schoonmaak van de woning
Verzorging was- en linnengoed
Boodschappen doen

Beginnende dementie
Mensen met beginnende dementie blijven
langer thuis. Voor de patiënt èn zijn omgeving
is dat vaak een grote opgave. Onze thuiszorg
biedt naast persoonlijke verzorging ook ritme
en structuur in de dag en schakelt, waar nodig,
specialistische zorg in.

