Zusterz
Hart voor de terminale zorg

Het kernteam van Zusterz:
•

Oog voor de mens

•

Liefdevol en empatisch

•

Professioneel en gedreven

•

Aandacht voor het verwerkings–

Als er straks

en aanpassingsproces
•

Aandacht voor zingevingsvragen

•

Integrale, multidisciplinaire

geen morgen
meer is ...

benadering
•

Ontlasten van mantelzorger(s)

•

Flexibele inzet

•

Regelmatige bijscholing

•

Ondersteuning PGB-administratie

•

Continue bijscholing

Zusterz
Oog voor de mens, hart voor de zorg
Telefoon
E-mail		
Internet

: 06 21 101 811
: contact@zusterz.nl
: www.zusterz.nl

Thuis sterven

Kernteam Zusterz

Zusterz

Wanneer u te horen heeft gekregen dat
genezing niet meer mogelijk is, dan geeft
dat veel verdriet. Dan begint een onzekere periode die u wilt delen met uw naasten, en waarin uw laatste levensfase in
zicht komt.
De meeste mensen blijven het liefst zo
lang mogelijk in hun eigen omgeving,
maar dan wel in het vertrouwen dat alle
zorg geregeld is. Meestal kan dat ook.

Palliatieve zorg vraagt om een integrale
en multidisciplinaire benadering, dus ook
om steeds méér en specialistische kennis
en vaardigheden.
De palliatieve kernteams van Zusterz
voldoen aan deze eisen. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde
kennis, vaardigheden, affiniteit en ervaring met zorg in de laatste levensfase.

Doet alles nét een beetje anders.
Zusterz kijkt altijd naar de persoon en
zijn wensen.

Hoe?
Zorg in de laatste levensfase, de palliatieve zorg, richt zich op een waardige afronding van het leven en het zo comfortabel
mogelijk laten zijn voor de cliënt. Zusterz
regelt die zorg met kleine teams bij u
thuis.
Specialistische kennis
In deze fase zijn verschillende aandachtsgebieden belangrijk, zoals symptoombestrijding, aandacht voor het verwerkingsproces, beleving van de ziekte, omgang
met de naaste omgeving en zingevingsvraagstukken.

Persoonlijke aandacht en een liefdevolle aanpak dus. Zo garandeert Zusterz
de beste zorg, op maat.

Bekende en vertrouwde gezichten
Zusterz streeft altijd naar een goede
match en een klein, vast team. Vertrouwde gezichten die weten wat voor
u belangrijk is en hoe u alles gewend
bent.
Kosten
Deze zorg wordt betaald uit een
Persoonsgebonden Budget (PGB), een
nettobedrag waarmee u zelf flexibel uw
zorg inkoopt.
U bepaalt dus zelf wanneer én hoeveel
zorg u nodig heeft, u kiest zelf uw zorgverlener en de eigen bijdrage van het
CAK is al verrekend. Lijkt dat ingewikkeld? Dan regelt Zusterz de aanvraag
voor u.

Oog voor de mens, hart voor de zorg
Meer weten?
Bel vrijblijvend: 06 21 101 811

