Zorg van
Thuiszorg Dichtbij
Dag & nacht

Deze brochure is bestemd voor cliënten vanThuiszorg Dichtbij die
palliatieve thuiszorg ontvangen en voor hun partner, familie, en/of
andere naasten en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg
in de laatste levensfase.
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Inleiding
Binnenkort gaat u palliatieve zorg van Thuiszorg Dichtbij ontvangen. Onze zorgverleners komen
bij u in huis om deze zorg te verlenen. Enerzijds geeft het rust om thuis verpleegkundige zorg te
kunnen krijgen. Anderzijds is het zeker ook een ingrijpende verandering in uw dagelijks leven om
zorgverleners over de vloer te krijgen, soms 24 uur per dag.
Als organisatie zijn wij gespecialiseerd in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg aan huis.
Behoud van kwaliteit van leven is ons doel, juist ook in de laatste levensfase. Wij proberen dan ook
om onze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw thuissituatie, zodat er zo min mogelijk
verandert voor u en uw naasten en u zelf de regie blijft houden.
Alle zorgverleners die bij u zorg gaan verlenen zijn zelfstandige zorgverleners (zzp’ers). Deze
zzp’ers zijn door Thuiszorg Dichtbij geselecteerd op hun persoonlijke kwaliteiten en professionele
vaardigheden. Het team draagt samen de verantwoordelijkheid voor uw zorg.
Wij zetten voor u de belangrijkste informatie over het zorgtraject op een rij, zodat u weet wat u
kunt verwachten.

Wat vinden wij goede zorg?
dat u deskundige zorg krijgt die aansluit bij uw zorgbehoefte
dat u comfortabel bent en pijnvrij
dat er aandacht is voor wat het betekent ziek te zijn en niet meer beter te worden
dat er aandacht is voor uw naasten en omgeving, de mantelzorgers
dat er aandacht is voor uw wensen en die van uw dierbaren
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De start van uw zorg
Intakegesprek
Het eerste contact vindt plaats met de zorgstarter. De zorgstarter is een zeer ervaren zorgverlener
die bij u thuis en/of in het ziekenhuis komt voor het intakegesprek. Indien u dat wilt, kan uw partner,
dochter/zoon of een andere naaste bij dit gesprek aanwezig zijn.
Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen en
verlangens in kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.
Aan de hand van gerichte vragen stellen wij vast welke zorg u precies nodig heeft. Het kan zijn dat u
24-uurszorg nodig heeft, maar het kan ook zijn dat u met nachtzorg of blokuren toe kan.
Zorgovereenkomst
Wanneer de zorgvraag helder is, wordt u gevraagd akkoord te geven op de zorgovereenkomst.
Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst bevestigt u dat u zorg van Thuiszorg Dichtbij wilt
én gaat ontvangen. De zorgovereenkomst wordt in drievoud opgemaakt: één exemplaar is voor u,
één exemplaar wordt toegevoegd aan het zorgdossier en één exemplaar wordt bewaard op het
kantoor van Thuiszorg Dichtbij.
U kunt de zorgovereenkomst altijd weer opzeggen, bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over
onze zorg. Wanneer u de zorgovereenkomst beëindigd, geldt een opzegtermijn van 48 uur.
Indicatie
Naar aanleiding van onder andere het intakegesprek stelt de zorgstarter uw indicatie vast.
De indicatie bepaalt welke zorg vergoed wordt. Als u al een indicatie via de Wet Langdurige Zorg
(WLZ) heeft, dan vragen wij samen met u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de palliatieve
terminale zorg aan.
Zorgkosten
Wanneer u een palliatieve indicatie van de wijkverpleegkundige krijgt, worden uw zorgkosten
volledig vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage, want de kosten zitten
inbegrepen in uw basispakket. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.
Indien uw indicatie onder de Wet Langdurige Zorg valt, betaalt u wel een eigen bijdrage via het
CAK. Deze eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk. U kunt de zorgstarter of Thuiszorg
Dichtbij vragen voor meer informatie.
Zorgplan
Onderdeel van de indicatiestelling is het opstellen van een zorgplan. Dit gebeurt in samenspraak
met u. Het zorgplan is bedoeld om afspraken vast te leggen over de precieze invulling van uw zorg.
U dient het zorgplan te ondertekenen voor akkoord.
Uw zorgbehoefte evalueren wij continu samen met u. Soms is er tijdens een zorgtraject (plotseling)
meer zorg nodig, soms is er minder zorg nodig dan aanvankelijk gedacht werd. Wanneer uw
zorgbehoefte wijzigt, dan worden ook de indicatie/zorgplan aangepast.

Ter informatie:
Soms zijn er bepaalde zorgmaterialen gewenst die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden.
U kunt hierbij denken aan onderleggers. In principe bent uzelf/uw naasten verantwoordelijk voor de
aanschaf van dergelijke materialen. Natuurlijk kunt u de zorgverleners vragen om hulp of advies.
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Het zorgteam
De zorgstarter brengt tijdens de intake uw persoonlijke situatie in kaart, zodat hij/zij een beeld
krijgt van welke zorgverleners goed zouden passen binnen uw thuissituatie. Wordt er bijvoorbeeld
gerookt in huis? Zijn er huisdieren aanwezig? Is privacy voor u erg belangrijk? Ziet u op tegen de
zorg en/of tegen onbekenden in uw huis?
Ook wordt er gekeken naar welke zorg uw mantelzorgers zelf kunnen en willen blijven verlenen.
Kortom: hoe kunnen we de zorg zo goed mogelijk met elkaar laten verlopen?
Het zorgteam proberen we zo klein mogelijk te houden. Het streven is maximaal vijf vaste
zorgverleners bij 24-uurszorg.
Mocht uw mantelzorger(s) het prettig vinden om één aanspreekpunt te hebben binnen het
zorgteam, dan kan hij/zij dit kenbaar maken aan de zorgverleners.
Zorgdossiers
De zorgstarter laat na het intakegesprek een papieren zorgdossier bij u achter. In het dossier
wordt alle informatie rondom uw zorg gebundeld: uw zorgplan, de afspraken met de huisarts en de
apotheek, de namen en telefoonnummers van de zorgverleners en de dagelijkse rapportage over
hoe de zorg verloopt. Naast het papieren dossier maakt Thuiszorg Dichtbij gebruik van een digitaal
cliëntdossier. Zo blijft het zorgteam vanuit huis op de hoogte van belangrijke veranderingen in het
zorgtraject. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse overdracht van de zorg.
U hebt inzagerecht en recht op aanvulling en eventuele correctie van de gegevens in de zorgdossiers.
U bepaalt ook wie (naast de zorgverleners) uw dossiers in mogen zien. Na afloop van de zorg wordt
het papieren zorgdossier door de laatste zorgverlener meegenomen naar het kantoor van Thuiszorg
Dichtbij waar deze, volgens wettelijke bepalingen, vijftien jaar wordt gearchiveerd.

Ter informatie:
Wilt u dat uw zorgdossiers vernietigd worden na de beëindiging van uw zorg? Vergeet u dan niet
de ‘verklaring vernietiging zorgdossiers’ te ondertekenen. Deze vindt u in het papieren zorgdossier.
Vraag indien nodig een zorgverlener om hulp hierbij.
Wanneer uw naasten na de beëindiging van uw zorg de zorgdossiers willen inzien, dan dient u voor
de beëindiging van uw zorg hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Het toestemmingsformulier
vindt u in het papieren zorgdossier.Vraag indien nodig een zorgverlener om hulp hierbij.
Alleen u mag volgens de wet een kopie verkrijgen van uw zorgdossier. Uw nabestaanden hebben
daarom alleen inzagerecht (als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven).
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De uitvoering van de zorg
Verpleegkundige zorg
Thuiszorg Dichtbij levert verpleegkundige palliatieve zorg thuis. Dat wil zeggen dat de zorg die u
van ons krijgt, verpleegkundig of verzorgend van aard moet zijn. Huishoudelijke taken vallen niet
onder de indicatie en horen dus niet bij de zorg. Maar in de praktijk willen de meeste zorgverleners
- in samenspraak met u - vaak wel hun steentje bijdragen aan licht huishoudelijk werk.
Hebben uw naasten of mantelzorgers meer hulp of ondersteuning nodig bij het huishouden, dan is
het goed dat u of uw naasten dit aangeven bij het team. In overleg kan dan een passende oplossing
worden gezocht, bijvoorbeeld een aanvraag bij de WMO voor huishoudelijke ondersteuning.
Verandering in zorgbehoefte
Wij blijven uw zorgbehoefte continue monitoren om uw zorgvraag en onze zorgverlening steeds op
elkaar af te blijven stemmen. Daarom zal de zorgstarter vinger aan de pols houden en herindiceren
wanneer dit nodig is, zodat u altijd passende zorg ontvangt.
Uw wensen en verwachtingen
Goede zorg is mede afhankelijk van de juiste afstemming tussen cliënt, diens naasten en de zorgverleners. Goede zorg betekent dat naasten/mantelzorgers worden ondersteund. Communicatie speelt
hierin een belangrijke rol. Na beëindiging van de zorg horen wij vaak “er was weer rust in huis” en
“ik had weer tijd om partner te zijn in plaats van mantelzorger.”
Onze zorgverleners hebben veel ervaring in de palliatieve thuiszorg en zullen zich zo goed mogelijk
aanpassen aan uw thuissituatie en gewoonten. Soms kan het goed en nodig zijn om (vaste) afspraken
te maken met zorgverleners. De situatie verandert vaak tijdens een zorgtraject en uw wensen en
verwachtingen waarschijnlijk ook. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven en vragen of
eventuele zorgen kenbaar te maken. Wilt u bijvoorbeeld meer privacy en vaker alleen zijn met uw
partner, kinderen of vrienden? Wilt u het liefst dat een zorgverlener zelf voor zijn of haar eten zorgt
of vindt u het prima dat hij/zij mee-eet? Vindt u het prettig dat een zorgverlener koffie zet voor
bezoek of doen uw naasten dit liever zelf? Deze dingen zijn mede bepalend voor hoe u de zorg thuis
ervaart. Het is goed om uw wensen hierover aan te geven bij de zorgverleners.
Ondanks dat we ons best doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen
dat u niet tevreden bent.Wanneer hier sprake van is, proberen we er altijd samen met u uit te komen.
Een gevoel van ontevredenheid kan ontstaan wanneer het met een bepaalde zorgverlener niet of
minder goed klikt. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met Thuiszorg Dichtbij en
vragen naar de dienstdoende zorgstarter. In overleg wordt dan gekeken naar een vervanger.
Voelt u zich niet bezwaard wanneer dit gebeurt. Zorg is mensenwerk, dus een minder goede of
ontbrekende ‘klik’ is altijd mogelijk. Onze ervaring is dat dit veel invloed kan hebben op de rust
en ervaring van de zorg. Een lid van het team vervangen is dan vaak in het belang van cliënt, diens
naasten en het hele team.
24-uurszorg
Bij palliatieve terminale zorg is soms 24-uurszorg nodig en gewenst. 24-uurszorg betekent bij ons dat
er 24 uur per dag éénzelfde zorgverlener aanwezig is bij u thuis die beschikbaar is voor zorgverlening.
24-uurszorg betekent niet dat er 24 uur per dag continu zorg wordt verleend. Op momenten dat
er geen directe zorg nodig is, kan de zorgverlener besluiten zich even terug te trekken om iets voor
zichzelf te doen. Hierdoor blijft uw privacy tevens beter gewaarborgd.
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Aanvullende zorg
Complementaire Zorg
Complementaire Zorg, ook wel aanvullende zorg genoemd, is erop gericht om de kwaliteit van
leven te verbeteren en is daarom geschikt voor de palliatieve fase. Door middel van complementaire
interventies wordt meer comfort, ontspanning en welbevinden bereikt.
Complementaire interventies stammen uit de oosterse en westerse natuurgeneeswijzen. Klachten
zoals pijn en misselijkheid kunnen vaak goed met behulp van complementaire interventies worden
verlicht of zelfs verholpen.Voorbeelden van complementaire interventies zijn massage, ontspanningsoefeningen en etherische oliën.
De zorgstarter benoemt tijdens het intakegesprek de mogelijkheid tot het verkrijgen van Complementaire Zorg en inventariseert of u hier behoefte aan heeft. De zorgstarter houdt hier vervolgens
rekening mee bij het samenstellen van uw zorgteam, zodat geschoolde zorgverleners u deze
aanvullende zorg kunnen bieden. Samen met deze zorgverleners kunt u afstemmen welke vorm
(welke interventie) bij u past en wat mogelijk is.
Wanneer een zorgverlener Complementaire Zorg bij u toepast, Klein
brengt
dit géén
kosten
met
behuisd
en/of extra
behoefte
aan privacy?
zich mee. Indien u later in het zorgtraject nieuwsgierig wordt of Ook
behoefte
krijgt mogelijk
aan
dan is thuiszorg
Complementaire Zorg, kunt u dit aangeven bij het zorgteam. Er wordt dan, in overleg met Thuiszorg
Dichtbij, gekeken naar de mogelijkheden.
Caravan
Heeft u behoefte aan meer privacy of woont
u klein?
Wij beschikken over een caravan die bij uw
huis geplaatst kan worden. De zorgverlener blijft
dichtbij en is via een belsysteem gemakkelijk
op te roepen. Veel cliënten hebben hier goede
ervaringen mee.
De inzet van de caravan gaat in overleg met de
zorgstarter en het zorgteam.
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Hulp aan mantelzorgers en
naasten
Organiseren familiezorg
Wij kunnen naasten helpen met web-ondersteuning om
de mantel- of familiezorg te organiseren. Via internet
kunnen betrokkenen samen het bezoek en de mantelzorg
plannen en kunnen zij gemakkelijk op de hoogte blijven
van de situatie.Wij hebben goede ervaringen met caren.nl
dat verbonden is aan ons digitale cliëntendossier.
Ervaringsdeskundige
Als mantelzorger kan het fijn zijn om te praten over wat het precies betekent, mantelzorger te zijn.
Om te horen van andere mantelzorgers hoe zij hier vorm aan geven of hebben gegeven tijdens het
ziekbed, maar ook na het overlijden van een naaste. Een mantelzorger die graag eens met iemand
wil praten, kan bij onze ervaringsdeskundige terecht. Zij is een vrijwilliger die zich inzet voor
lotgenotencontact. Zelf is zij jarenlang mantelzorger geweest en gaat graag in gesprek om ervaringen
te delen of gewoon om te luisteren.

Zorg in de laatste fase
In gesprek over uw laatste zorg
Hoe uw laatste zorg precies wordt vormgegeven, leggen we samen met u vast in het zorgdossier.
Ieder mens kijkt anders naar het naderende afscheid. Misschien hebben u en/of uw naasten zich er
bij neergelegd na een lang ziekbed of misschien kunt u het moeilijk accepteren. Onze zorgverleners
staan open voor een gesprek hierover wanneer u hier behoefte aan heeft.
Heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning op gebied van verlies en rouwverwerking? In dat
geval kan Thuiszorg Dichtbij u in contact brengen met een deskundige of een organisatie die hierin
gespecialiseerd is.
Vertrek zorgverlener(s)
Na de afronding van de laatste zorg vertrekt de aanwezige zorgverlener. De zorgverlener neemt het
papieren zorgdossier mee naar het kantoor van Thuiszorg Dichtbij.
Uit ervaring van nabestaanden weten wij dat het vertrek van de zorgverleners vrij plotseling kan
voelen. U kunt, indien gewenst, de zorgverleners tijdens de zorg vragen hun contactgegevens aan u
door te geven.Wanneer uw naasten later de behoefte voelen om de zorgverlener(s) te bedanken of
nog even afscheid te nemen, dan zijn hiervoor de benodigde gegevens voorhanden.
De contactgegevens kunnen verderop in deze brochure genoteerd worden, zodat alle belangrijke
informatie bij elkaar is.
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Evalueren van de zorg
Eindgesprek
Zes tot acht weken na de beëindiging van de zorg neemt Thuiszorg Dichtbij contact op met de
eerste contactpersoon van de cliënt om een afspraak te maken voor een afsluitend gesprek.
Dit afsluitende gesprek wordt gedaan door een van onze (onafhankelijke) evaluatoren. Het
gesprek is geheel vrijwillig en kan telefonisch plaatsvinden of bij de nabestaande(n) thuis. De eerste
contactpersoon kan ook andere nabestaande(n) uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Het doel van dit gesprek is tweeledig. Allereerst horen wij graag hoe het met de nabestaande(n) gaat
en willen wij polsen of wij nog iets kunnen betekenen in de zin van (doorverwijzing naar) nazorg.
Daarnaast willen wij graag weten hoe uw naasten terugkijken op de periode van de zorg. Zijn er
ervaringen die zij willen delen? Het kan gaan om positieve maar ook negatieve ervaringen. Soms
zijn dit zaken die pas later, wanneer het rustiger is geworden, boven komen. De ervaring heeft ons
geleerd dat nabestaanden een dergelijk gesprek vaak erg op prijs stellen. Het gesprek biedt de
kans voor nabestaanden terug te blikken op de zorgperiode. Tevens biedt het onze organisatie de
mogelijkheid om te leren van de ervaringen om zo onze zorg nog beter te maken.
Schriftelijke evaluatie
Wij zijn wettelijk verplicht om onze zorg ook schriftelijk te evalueren. Daarom vragen wij de
nabestaanden na de beëindiging van de zorg een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatie is
anoniem en uitbesteed aan een derde onafhankelijke partij: Bureau de Bok. Deze enquête wordt
verstuurd na het eindgesprek met de evaluator.

Nazorg
Nazorg voor nabestaanden
Wanneer een nabestaande hulp of begeleiding nodig heeft bij het rouwproces, kan Thuiszorg Dichtbij
een rol spelen bij de advisering en/of doorverwijzing. Als organisatie beschikken wij over een breed
netwerk en aanbod in het doorverwijzen naar nazorg.
Een aantal mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bij verlies:
Lotgenotencontact via Thuiszorg Dichtbij (hieraan zijn géén kosten aan verbonden)
Begeleiding en coaching van een geestelijke begeleider
Doorverwijzing naar een deskundig centrum, bijvoorbeeld het Behouden Huys

Ter informatie:
Wanneer de zorg is beëindigd, is de naaste (eerste contactpersoon) verantwoordelijk voor het
terugbrengen van alle medicatie naar de apotheek. Het is niet toegestaan dat zorgverleners dit doen.
Wanneer de naaste hier niet toe in staat is, kan dit bij de apotheek worden aangegeven. In dat geval
is de apotheek verantwoordelijk voor het ophalen van de medicatie.
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Aanbevelingen en adviezen

Ontevreden over de zorg

Wanneer u of uw naasten aanbevelingen of
adviezen hebben voor onze organisatie die de
kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren,
dan horen we dat graag. Wij hechten veel
waarde aan de feedback die wij ontvangen
van cliënten en naasten. Dit is input voor
onze verbeterplannen.

Wanneer u niet tevreden bent over het
verloop van de zorg of over een bepaald
voorval, dan hopen wij dat u dit kenbaar
maakt aan de desbetreffende zorgverlener(s).
Wanneer u dat niet wilt (of kunt) of er
samen niet uitkomt, kunt u zich wenden
tot Thuiszorg Dichtbij en vragen naar de
dienstdoende zorgstarter. De zorgstarter
gaat met u zoeken naar een passende oplossing of afhandeling.
Mocht bovengenoemde acties voor u geen
bevredigende uitkomt hebben of voor u niet
passend zijn, dan kunt u zich wenden tot de
klachtencommissie.

Voor het doen van aanbevelingen of adviezen kunnen u en uw naasten zich richten tot
onze cliëntenraad.

Contact cliëntenraad
..
E-mail: clientenraad@dichtbij.coop.
Telefoon: 050 577 8886 (ons kantoor)

Contact klachtencommissie
Postadres:
Klachtencommissie Coöperatie Dichtbij
Postbus 1782
9701 BT Groningen
Telefoon: 06 30 68 67 62
E-mail: klacht@dichtbij.coop
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Contactgegevens zorgverleners (naar wens in te vullen door de zorgverleners):

Naam: 						

Naam: 						

Adres:						 Adres:						

E-mail: 						 E-mail: 						
Telefoon: 				

Telefoon: 				

Naam: 						 Naam: 						
Adres:						 Adres:						

E-mail: 					

E-mail: 					

Telefoon: 				

Telefoon: 				

Naam: 						 Naam: 						
Adres:						 Adres:						

E-mail: 						 E-mail: 						
Telefoon: 				

Telefoon: 				
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Contact Thuiszorg Dichtbij
(Coöperatie Dichtbij)
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar via 050-577 8886
(algemeen nummer Thuiszorg Dichtbij,
in de avond en de weekenden wordt u
doorverbonden met de dienstdoende
zorgstarter)
Bezoekadres:
Rouaanstraat 20a
9723 CD Groningen
Postadres:
Postbus 1618
9701 BP Groningen
Telefoon: 050 577 8886
E-mail: info@dichtbij.coop
Website: www.thuiszorgdichtbij.nl

Onze leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure en privacyreglement vindt u op onze website
Thuiszorg Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A
Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse palliatieve netwerken
Thuiszorg Dichtbij is HKZ-gecertificeerd

..

cooperatie

DICHTBIJ

