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Thuis woont u het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Even-

tueel met hulp en ondersteuning van uw mantelzorger,  

familie of buren. Thuiszorg van WZH biedt u zorg of praktische 

hulp bij bijvoorbeeld het douchen of het innemen van uw 

medicijnen. Vertrouwd bij u thuis.

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE
WZH Thuiszorg werkt in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en 
Leidschendam-Voorburg met een klein team van zorgprofessionals. 
Voor verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig van 
een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige helpt u om de 
zorg te regelen, samen met uw mantelzorger, familie of vrienden. 
Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, 
waaronder de huisarts, een medisch specialist, de maatschappelijk 
werker of met een zorgvrijwilliger. Alle afspraken legt de 
wijkverpleegkundige samen met u vast in een zorgplan.

PERSOONLIJKE VERZORGING EN VERPLEGING THUIS
Onze medewerkers helpen u graag met uw dagelijkse persoonlijke 
verzorging, zoals het aan- en uitkleden, douchen en naar bed gaan. 
Zij kunnen u ook helpen met de inname van uw medicijnen, 
wondzorg, injecties toedienen of een stoma verzorgen. Daarnaast 
ondersteunen zij u en uw mantelzorgers graag in hoe u met een 
ziekte of beperking kunt omgaan.

THUISZORG BIJ GEHEUGENPROBLEMEN
Op een veilige, verantwoorde manier thuis wonen met beginnende 
dementie? Dat kan met casemanagement voor ouderen met 
dementie. De diagnose dementie gaat vaak gepaard met veel 
vragen. Vragen over de ziekte en over het verloop ervan, maar ook 
vragen over welke zorg en begeleiding u straks nodig heeft en wie 
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deze zorg kan leveren. Onze gespecialiseerde wijkverpleegkundigen 
ondersteunen en begeleiden u en uw partner of familie vanaf het 
eerste moment dat u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is.

KOSTEN EN EIGEN BIJDRAGE
Ontvangt u persoonlijke verzorging of verpleging thuis? Dan 
betaalt u hiervoor meestal geen eigen bijdrage. Deze zorg valt 
onder uw zorgverzekering. Beschikt u over een WLZ-indicatie van 
het Zorgkantoor of een WMO beschikking van de gemeente, dan is 
er wel een eigen bijdrage aan deze zorg verbonden. Meer 
informatie vindt u op de website van het Centraal Administratie 
Kantoor (www.cak.nl).

AANVRAGEN VAN EEN INDICATIE
Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van de benodigde 
indicatie. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis langs. Samen 
met de wijkverpleegkundige en eventueel uw mantelzorger kijkt u 
welke zorg en ondersteuning nodig is. De wijkverpleegkundige stelt 
de indicatie af op uw wensen en behoeften. 

Wilt u meer informatie over de verschillende thuiszorgproducten 
van WZH? Neem contact op met de WZH Klantenservice via  
070 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl. Onze medewerkers helpen 
u graag verder! U kunt ook een kijkje op onze website: www.wzh.nl. 
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