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Welke vormen van zorg leveren wij o.a.?
beademingszorg
canulezorg (en het aanleren hiervan)
chemotherapie thuis
medicatie- en voedingspompen
palliatief terminale zorg
sondevoeding
thuisdialyse
(complexe) wondzorg

Meer informatie

Voor meer informatie over verpleegkundige thuiszorg voor kinderen, kunt u contact
met ons opnemen.U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen om de mogelijkheden
te bespreken.

Contactgegevens
Kindteam Thuiszorg Dichtbij

dichtbij

Verpleegkundige zorg thuis
voor ernstig en chronisch
zieke kinderen

info@dichtbij.coop
www.thuiszorgdichtbij.nl
Algemeen nummer:

050 577 8886

(Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via bovenstaand nummer)

Thuiszorg Dichtbij en het Kindteam zijn onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A. Op de website www.thuiszorgdichtbij.nl
vindt u onze leveringsvoorwaarden, de klachtenprocedure en het privacyreglement. Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse
palliatieve netwerken.

24/7 oproepbaar en inzetbaar

Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij

De zorg voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen

Het Kindteam

Privacy

De zorg voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen is een apart deskundigheidsgebied. Kinderen zijn geestelijk en lichamelijk in ontwikkeling, een groot
verschil met volwassenen. Hierdoor hebben kinderen gespecialiseerde zorg
nodig bij ziekte, zorg die moet aansluiten bij hun geestelijke belevingswereld.
Een kind is kwetsbaar, zeker bij ziekte, en dat vraagt om extra aandacht.

In het geval van 24-uurszorg of nachtzorg, biedt Dichtbij de mogelijkheid een caravan
bij huis te plaatsen waar de zorgverlener zich in terug kan trekken.Via een draadloze
verbinding is de zorgverlener goed bereikbaar en heel snel ter plaatse.

Veel ouders zouden graag willen dat hun kind thuis verzorgd wordt, in een
vertrouwde omgeving. Thuiszorg Dichtbij heeft om die reden een speciaal
Kindteam opgericht dat verpleegkundige zorg aan huis levert aan ernstig

Het Kindteam beschikt over een groot netwerk en zoekt actief de samenwerking met
pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, gezinstherapeuten en
fysiotherapeuten om de zorg rond uw kind zo goed mogelijk op elkaar aan te laten
sluiten. De zorg voor een kind verloopt immers het beste als er een netwerk is van
zorg- en hulpverleners die met elkaar samenwerken in het belang van het kind en het gezin.

Samenwerken aan de beste zorg

lichting van stress zonder dat er medicatie aan te pas komt. Denk aan massage,
maar ook aan technieken om met woorden een kind gerust te stellen en te

deskundige zorg gegarandeerd is. Uw kind kan eerder uit het ziekenhuis worden
ontslagen en vaak kan (her)opname worden voorkomen.

zorg en wordt in overleg met u als ouder toegepast.

Welke zorg levert het Kindteam?

Hoe ziet de zorg eruit?

Vrijwel elke vorm van zorg kan thuis door het Kindteam geleverd
worden, waaronder ook complexere zorg zoals beademing,
wondverzorging of dialyse. De zorg kan thuis gegeven worden,
maar ook op school, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Het Kindteam zoekt de samenwerking met de
leerkrachten/begeleiders daar, zodat uw kind een
zo gewoon mogelijk leven kan blijven leiden.

Samen met de zorgverleners bepaalt u hoe de zorg voor uw kind eruit
komt te zien. Afhankelijk van wat er nodig is, kan het Kindteam korte
zorgmomenten leveren, nachtzorg of 24-uurszorg. Wij werken altijd
met kleine vaste teams zodat u en uw kind vertrouwd raken met de
zorgverleners. De inbreng van u als ouder bij het samenstellen van
het team vinden we erg belangrijk.
U kan verwachten dat onze zorgverleners rekening houden met
uw wensen en uw manier van leven. De belangen van uw kind staan
bij het invullen van de zorg onvoorwaardelijk centraal.

Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij

Omgaan met de ziekte van uw kind
Het ziek zijn van uw kind kan grote gevolgen hebben voor u als ouder en voor de
rest van uw gezin. Wanneer u of uw gezinsleden hulp of ondersteuning nodig hebben,
kunnen onze zorgverleners daar een rol in spelen. Dat kan in de vorm van een
luisterend oor, maar ook in de vorm van het vinden van passende specialistische
zorg en/of begeleiding.

Financiering
In de meeste gevallen wordt alle zorg voor uw kind vergoed. In enkele gevallen is er
sprake van een eigen bijdrage. Dit zal met u worden besproken door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis en door een verpleegkundige van het Kindteam.

