Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V. te
Blaricum levert begeleiding,
verzorging & wijkverpleging in de
eigen woonomgeving met een leuk,
vast en vertrouwd team van
verpleegkundigen en verzorgenden!

Wie zijn Esther Zorgt Voor U?
We zijn een klein team van zorgverleners, die met veel
liefde en passie toegewijde thuiszorg verlenen in 't
Gooi & omstreken;
Vaste vertrouwde gezichten, bevoegd en bekwaam
in de verpleegtechnische handelingen;
De zorgwens staat centraal bij ons en wij hanteren
geen wachtlijsten. Dit betekent dat wanneer er
thuiszorg nodig is, wij in overleg en na een
intakegesprek om de zorgvraag met de cliënt te
bespreken, binnen 24 uur de thuiszorg kunnen
starten;
Onze thuiszorg is volledig op de wensen en zorgvraag
van de cliënt gericht;
Uitstekende communicatie en korte lijnen tussen
huisartsen, specialisten, transferverpleegkundigen en
gemeenten;
Wij bieden uitsluitend verantwoorde zorg;
Uitstekende recensies en referenties;
Vanzelfsprekend zijn wij aangesloten bij een
klachtencommissie.

Wat doet Esther Zorgt Voor U?
Wij werken samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars
welke de kosten van onze thuiszorg vergoeden vanuit
de basisverzekering;
Verpleging: Heeft u onlangs een operatie ondergaan,
bent u onlangs gevallen en/of heeft u een chronische
aandoening? Wij verzorgen alle verpleegtechnische
handelingen in opdracht van de huisarts en/of
specialist. Bijvoorbeeld het toedienen van medicatie,
injecteren, wondzorg, blaasspoelen, stomazorg,
zwachtelen, sondevoeding aansluiten ect., etc;
Verzorging: Wanneer u (tijdelijk) niet meer in staat bent
om uzelf te verzorgen dan kunnen wij u hierin
ondersteuning bieden. Niet alleen dagelijks, maar op
verzoek ook een paar keer per week. Wij hebben het
dan over helpen bij wassen, douchen, haren wassen,
scheren en aan- en uitkleden. Uw medicatie aanreiken,
uw steunkousen aan- en uittrekken etc., etc;
Begeleiding: Ondersteuning in uw dagelijkse dingen, uw
zelfredzaamheid bevorderen, samen een boodschap
doen, een dagje uit, helpen bij uw administratie etc.,
etc.

Voor vragen en/of inlichtingen neemt u contact
op met:
Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V.
Torenlaan 12 Atelier
1261 GD BLARICUM.
Telefoon kantoor: 035-5448421
Mobiel: 06-38393837
(Esther Binkhorst – Zorg Manager)
E-mail: estherzorgtvooru@outlook.com
Zorgmail: estherzorgtvooruthuiszorgb.v@zorgmail.nl
Website: www.estherzorgtvooru.nl

