
Wijkverzorging en  
Wijkverpleging



Vughterstede heeft vier enthousiaste en deskundige teams van 
helpenden, verzorgenden (IG) en (wijk)verpleegkundigen. Zij 
bieden binnen de gemeente Vught verzorging en verpleging in 
de thuissituatie. Ons doel is om u zo lang mogelijk zelfstandig 
te laten wonen en uw zelfredzaamheid te helpen behouden of 
bevorderen, in samenspraak met familie, mantelzorgers en 
sociale netwerk. 

Het wijkteam
Vughterstede werkt met kleinschalige wijkteams waarmee we 
streven naar zo veel mogelijk voor u bekende zorgverleners. Wij 
bieden kwalitatief goede zorg in de ochtend, middag en avond, op 
geplande momenten. 

Positieve gezondheid
In onze zorgverlening is positieve gezondheid het uitgangspunt.  
Het accent ligt niet op uw beperking, maar juist op uw mogelijk-
heden, uw veerkracht en eigen regie.
Wij sluiten aan bij uw hoge mate van eigen regie. Dit betekent dat 
we alles wat mogelijk is inzetten, om uw zelfstandigheid zoveel 
mogelijk te behouden. Wanneer uw zelfredzaamheid in het geding 
komt en inzet van mantelzorgers en hulpmiddelen niet meer 
toereikend is, dan kunt u een beroep doen op onze zorgverlening. 

Zorg aanvragen
Wanneer u thuiszorg wilt aanvragen, kunt u bellen naar 073-658 33 77
en kiest u optie 5. Een wijkverpleegkundige inventariseert uw zorg-
vraag, bekijkt of er ruimte is in onze routes en maakt een afspraak 
voor een eerste gesprek of verwijst u indien nodig door.
Wanneer er geen wijkverpleegkundige beschikbaar is wordt u 
doorgeschakeld naar de receptie, die een terugbelverzoek zal 
maken voor de wijkverpleegkundige. 
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Het eerste gesprek
Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk doorgaat 
met datgene wat u nog zelf kunt, zo nodig met behulp van 
hulpmiddelen en mantelzorg. Eigen regie en zelfredzaamheid 
staan bij ons voorop. Tijdens het eerste gesprek zoekt de 
wijkverpleegkundige met u en/of uw naasten een passende 
oplossing voor uw persoonlijke situatie aan de hand van dit model:

Wanneer thuiszorg voor u de beste oplossing is
De wijkverpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op waarin 
uw doelen worden beschreven. Deze doelen worden periodiek 
geëvalueerd. Zo bekijken we of de zorg kan worden afgebouwd, 
behouden moet blijven of moet worden uitgebreid. 

Welke hulpmiddelen 
kunnen we inzetten?

Wat kunt u nog zelf?

Wat kan de professional
van thuiszorg Vughterstede?

Wat kunnen het sociale netwerk
of andere instanties?

Wat kan familie 
of mantelzorg?
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Financiering
In de meeste gevallen wordt thuiszorg betaald vanuit de 
zorgverzekeringswet. Na indicatiestelling en ondertekening van de 
zorgovereenkomst dienen wij de kosten in bij uw zorgverzekeraar.  
Wijkverpleging zit in het basispakket en heeft dus geen gevolgen voor 
uw eigen risico. 
Wilt u zorg aan huis organiseren vanuit het PGB of een Wlz-indicatie? 
Vermeld dit dan bij uw aanvraag. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u vrijblijvend  
contact opnemen via 073-658 33 77 
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Vughterstede

Bereikbaarheid
Vughterstede wijkzorg 
St. Elisabethstraat 3
5261VK Vught 
073-658 33 77
wijkverpleegkundige@vughterstede.nl 
www.vughterstede.nl/contact/#thuiszorg

Zorg- en Woonbemiddeling
T. (073) 658 11 99 (optie 3)
E.  zorgenwoonbemiddeling@

vughterstede.nl

www.vughterstede.nl

Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN V ught
T. (073) 658 11 99
E. receptiewzct@vughterstede.nl

Huize Elisabeth
St.Elisabethstraat 2
5261 VM Vught
T. (073) 658 11 99
E. receptiehe@vughterstede.nl

/vughterstede @vughterstede/vughterstede


