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THUIS IN DE WIJK

Zo lang mogelijk thuis wonen, dat wil iedereen. Thebe Wijkverpleging kan u daarbij 
helpen. Samen met u en de mensen om u heen kijken we wat er mogelijk is. We bieden 
de zorg en hulp die u nodig hebt om zelfstandig te blijven. Zorg die past bij uw situatie. 
De basis voor goede zorg is voor ons dat we met elkaar praten en zien en horen wat 
goed is voor u, uw familie en mantelzorgers.

Thuis in de wijk

WIJ KENNEN DE WIJK

Thebe werkt al heel lang in de wijk. In elke wijk werkt 
een klein team met professionele zorgverleners. U 
leert ze snel kennen. Eén van die zorgverleners is uw 
zorgcoördinator. Hebt u vragen dan kunt u die aan 
hem of haar stellen. U kunt erop vertrouwen dat u van 
Thebe goede zorg krijgt. Thebe Wijkverpleging heeft 

jarenlange ervaring en veel vakkennis op heel veel 
gebieden in de zorg. Denk aan zorg voor kwetsbare 
ouderen, wondzorg, zorg voor mensen met dementie 
en zorg in de laatste fase van het leven. Wij kennen 
uw buurt en werken samen met andere zorgverleners 
zoals huisarts en apotheek.

Gespecialiseerde verpleging

Kijk op www.thebe.nl voor meer informatie. 
Vragen kunt u ook stellen aan uw eigen zorgverlener van Thebe.

Thebe Wijkverpleging biedt onder andere gespeciali-
seerde zorg bij u thuis. Bijvoorbeeld behandeling 
met infuus, pijnbestrijding, sondes inbrengen, drains 
verwijderen enzovoorts. We werken nauw samen met 
huisartsen en artsen in het ziekenhuis. U hoeft er dus 
niet voor naar het ziekenhuis. Bij Thebe werken ook 
verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor de 

behandeling van wonden en van longen. De long-
verpleegkundigen geven thuis advies en begeleiden 
mensen met COPD/astma. De wondverpleegkundigen 
zijn specialisten in ingewikkelde wondzorg. Ze komen 
ook bij u thuis en werken samen met uw eigen buurt-
team en de arts die u behandelt. Zo krijgt u de juiste 
wondzorg, op de juiste plek.
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Of het gepland is of dringend; onze verzorgenden en 
verpleegkundigen zijn er als u ze nodig hebt. Verandert 
uw vraag, dan passen we de zorg aan. Natuurlijk altijd 
in overleg met u en de mensen om u heen. 

Samen kijken we vooruit. Wat zijn uw wensen en wat 
zijn de mogelijkheden om thuis te blijven wonen in uw 

woonsituatie en omgeving? 
We vinden het belangrijk daar op tijd met u over 
te praten. Ook als u (nog) geen zorg nodig hebt, kan de 
wijkverpleegkundige bij u op bezoek komen. 
Neem hiervoor gerust contact op met het team in uw buurt. 

Kijk voor de contactgegevens op www.thebe.nl.

Verpleging

Wij helpen u om langer in uw eigen huis te blijven wonen, op een prettige manier. Samen met u en de 
mensen om u heen kijken we wat u zelf kunt en wat daar voor nodig is. 

Wij bieden de zorg en hulp die u nodig hebt. We kijken naar wat voor u de beste oplossing is. 
Met uitvindingen zoals een druppelbril of een medicijnverdeler kunt u langer zelfstandig blijven. 

PALLIATIEVE ZORG

We vinden het belangrijk dat mensen in de laatste fase van 
hun leven thuis kunnen blijven. Dat ze in hun eigen omgeving 
zijn met bekende mensen dichtbij. De zorgverleners van Thebe 
geven de zorg en aandacht die nodig is, ook ’s nachts. Zo is er 
extra hulp voor u en voor de mensen om u heen. 

ZORGTECHNOLOGIE

Verschillende technieken en middelen kunnen u helpen 
langer thuis te wonen. Dit noemen we zorgtechnologie.  
De komende jaren komen er steeds meer hulpmiddelen op 
de markt. Wij vertellen u er graag meer over. 

Huis van de buurt

Thebe biedt ouderen die zelfstandig wonen een zinvolle 
dagbesteding die aansluit bij wat ze kunnen en wat ze willen. 
U kunt buiten de deur in een gezellige omgeving werken aan 
hoe u zichzelf kunt redden. Wij bieden dagbesteding met de 
programma’s:

  Sport en Bewegen
  Cultuur
  Creativiteit
  Sfeer en Ontspanning
  Natuur en Buitenleven
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WIJ ZIJN THEBE
 
Professionals en vrijwilligers in de zorg. Zorgverbeteraars. Aanpakkers.  
Loslaters. Samenwerkers. Wij staan voor professionele zorg en leggen  
de nadruk op zelf, thuis & technologie.

Binnen Thebe werken wij  
volgens De Bedoeling. 

De Bedoeling is dat onze zorgverlening mensen 
helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. 
Het liefst zonder, maar altijd met zo min mogelijk 
professionele zorg. Kortom, het is onze Bedoeling dat 

u uw eigen leven blijft leiden. Daar waar het samen 
of op eigen kracht niet gaat, kunt u rekenen op onze 
passende, professionele zorg. Vanuit een brede kijk 
op gezondheid, welzijn en zingeving ondersteunen 
wij u en uw netwerk op een persoonlijke manier. 
Want u bent uniek!
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In Midden- en West-Brabant is Thebe 
altijd bij u in de buurt.


