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Meer informatie?

Neem contact op met onze klantenservice 088 - 850 00 00
Of kijk op www.proteion.nl

Proteion Thuiszorg
Postbus 4080
6080 AB  Haelen
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Wie we zijn...

Proteion Thuiszorg is al jarenlang 
de vertrouwde aanbieder van thuiszorg  
in uw regio. 

In heel Noord- en Midden-Limburg en 
Oostelijk Noord-Brabant kunt u bij ons 
terecht voor alle zorg bij u thuis of voor 
een aangenaam verblijf in een van onze 
dagvoorzieningen of zorgboerderijen. 

Onze cliënten kunnen rekenen op 
uitstekende zorg. Op maat en met aan-
dacht voor individuele behoeften. 
Onze slogan ‘tijd voor mensen, tijd voor 
wensen’ geeft precies weer waar wij 
voor staan: persoonlijke aandacht voor 
onze cliënten én onze medewerkers.
In deze handige bewaargids leest u 
alles over onze zorgproducten en 
-diensten waarmee u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Wilt u meer informatie of 
zorg aanvragen?

Bel onze Klantenservice 

088 - 850 00 00

Of kijk op

www.proteion.nl

We zijn u graag van dienst.



Hulp bij het 
huishouden
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Schoon. U kunt rekenen op een snelle 
en persoonlijke afhandeling van uw 
hulpvraag. En heeft u vragen, dan kunt 
u altijd terecht bij één en dezelfde con-
tactpersoon. Dat is wel zo prettig. 

Hulp bij het huishouden aanvragen
Voor hulp bij het huishouden dient u 
een indicatie aan te vragen bij uw  
gemeente. U kunt hiervoor contact  
opnemen met het Wmo-loket.

Meer informatie 
Meer informatie kunt u lezen in de 
brochure over hulp bij het huishouden. 
Deze kunt u aanvragen bij Proteion 
Schoon via 088 - 850 31 00. Hier kunt u 
ook terecht voor overige vragen. 

U kunt bij ons terecht voor verschil-
lende vormen van hulp bij het huishou-
den. Als u het huishouden niet meer 
(helemaal) zelf kunt doen, zorgen onze 
medewerkers samen met u dat de boel 
draaiende blijft. Bijvoorbeeld door u te 
helpen bij het schoonmaken en de  
wasverzorging. 

Voor wie
Mensen die door ziekte, ouderdom, 
beperkingen of een ongeval het huis-
houden niet meer (helemaal) zelf 
kunnen doen.

Uitvoering
Hulp bij het huishouden wordt uitge-
voerd door medewerkers van Proteion 
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U wilt thuiszorg aanvragen. Wat moet 
u hiervoor doen?

Thuiszorg
Thuiszorg (verpleging, verzorging e.d.) 
wordt vergoed door de AWBZ. In de 
meeste gevallen heeft u hiervoor een 
indicatie van het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (CIZ) nodig. Onze ervaren 
medewerkers helpen u graag bij deze 
aanvraag. 

Wat moet u hiervoor doen?
Eén telefoontje naar onze Klantenservice 
088 - 850 00 00 en we gaan voor u aan 
de slag om uw aanvraag bij het CIZ in te 
dienen. Wordt uw CIZ-aanvraag inge-
diend door uw (huis)arts? Geef het dan 
duidelijk aan indien u hulp van Proteion 
Thuiszorg wenst.
 

Thuiszorg nodig?
We helpen u graag!

Hulp bij het huishouden
Heeft u hulp bij het huishouden nodig, 
dan kan uw gemeente u verder helpen. 
In het kader van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) is de  
gemeente namelijk verantwoordelijk 
voor het regelen van hulp bij het huis-
houden door een zorgaanbieder bij u in 
de buurt. U kunt hiervoor een indicatie 
aanvragen bij het gemeenteloket  
(Wmo-loket) in uw woonplaats. 

Mevrouw de Bruin:

‘Ik ben best trots dat ik dit nog voor elkaar krijg’
“Ik ben 89 jaar en woon nog altijd zelfstandig. Een keer per week komt er iemand van 
Proteion Schoon die me helpt met dingen die ik zelf niet meer kan zoals stofzuigen, ramen 
lappen of de strijkwas. Mijn dochter doet een keer per week samen met mij de boodschappen. 
Ik ben er best trots op dat ik op deze manier nog steeds thuis kan blijven wonen op mijn 
leeftijd.”
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Hulp aanvragen
Voor persoonlijke verzorging heeft 
u een indicatie nodig van het CIZ. 
Proteion Thuiszorg helpt u hier graag 
bij. 
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Onze cliënten ontvangen verzorging en verpleging van onze wijkteams. Een hecht team  
verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden stemt de zorgverlening aan u nauwkeurig op 
elkaar af. U kunt rekenen op enkele vertrouwde gezichten die volledig op de hoogte zijn van 
uw situatie en weten welke zorg u nodig heeft. En heeft u (of uw familie/ mantelzorger) zelf 
vragen of wenst u verandering in zorg? Dan kunt u dit eenvoudig doorgeven aan uw vaste 
contactpersoon binnen het wijkteam. Hij of zij zorgt ervoor dat uw vragen direct door het 
wijkteam opgepakt worden. 

Persoonlijke 
verzorging

Heeft u (tijdelijk) verzorging nodig 
en kan uw omgeving u niet voldoende 
helpen? Onze verzorgenden bieden 
u ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het 
wassen, aan- en uitkleden, opstaan  
en naar bed gaan of het aandoen van 
protheses. Ook geven zij voorlichting 
op het gebied van verzorging om u te 
helpen uw zelfredzaamheid te ver-
groten.

Voor wie
Mensen die (tijdelijk) verzorging nodig 
hebben vanwege ziekte, ouderdom, 
beperkingen of een ongeval. 

Wanneer
Onze medewerkers zijn zeven dagen 
per week, 24 uur per dag bereikbaar 
en inzetbaar.

Verpleging 
Wij bieden u thuis verpleegkundige 
hulp. Tijdelijk, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname, maar ook voor 
langere tijd. Ook nachtzorg en 
verpleging van terminale cliënten 
behoren tot onze zorgverlening. 
Bovendien kunnen wij dankzij onze 
samenwerking met VieCuri Medisch 
Centrum specialistische zorg verlenen 
zoals Mamma Care na borstoperaties, 
zorg thuis na een beroerte (CVA) en 
thuisbehandeling van dialysepatiën-
ten. Onze verpleegkundigen helpen u 
uzelf te verzorgen, dienen medicijnen 
toe, geven injecties, verzorgen wonden 
en geven voorlichting en advies. 

Jolanda van Sinveld, verpleegkundige:

‘Hij was dolblij weer thuis te zijn’
“Dit werk geeft me enorm veel energie. Neem nu vorige week. Ik kwam bij een dialyse-
patiënt om een buikspoeling uit te voeren. Hij kwam net uit het ziekenhuis en kreeg voortaan 
zijn dialyse thuis waarvoor mijn collega of ik dagelijks bij hem komen. Toen ik binnenkwam, 
zei hij meteen: ‘Ik ben zo blij dat ik weer uit het ziekenhuis ben. Die thuiszorg is echt een 
uitkomst!’ Dat gevoel dat je iemand echt kan helpen, heel concreet en direct, daar doe je 
het toch voor!”

Voor wie
Iedereen die tijdelijk of voor langere 
tijd verpleegkundige hulp nodig heeft. 
Ook mensen die ‘s nachts of in de 
terminale fase zorg nodig hebben, 
kunnen bij ons terecht.  

Wanneer
U kunt zeven dagen per week 24 uur 
per dag bij ons terecht voor verpleeg-
kundige hulp. 

Hulp aanvragen
Voor verpleging heeft u een indicatie 
nodig van het CIZ. Voor terminale 
thuiszorg is tevens een verklaring 
van huisarts of specialist nodig. De 
Klantenservice van Proteion Thuiszorg 
helpt u hier graag bij.



Thuisbegeleiding
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thuisbegeleider met het aanleren van 
praktische vaardigheden zodat u het 
dagelijks leven weer beter aankunt.

Voor wie
Mensen met gedrags- of psychische, 
problemen of mensen die verslavings- 
of sociale problemen hebben vanwege 
een verstandelijke of lichamelijke be-
perking. De thuisbegeleider helpt hun 
om de regie over hun eigen leven terug 
te krijgen zodat ze weer zelfstandig met 
hun situatie om kunnen gaan.

Wanneer
De thuisbegeleider kijkt samen met de 
cliënt welke hulp wanneer gewenst is. 

Hulp aanvragen
Thuisbegeleiding moet worden aange-
vraagd door de huisarts, behandelend 
arts of een andere hulpverlener. Hij of 
zij dient de aanvraag in bij het CIZ.  
Indien u graag hulp ontvangt van  
Proteion Thuiszorg, geeft u dit dan 
aan bij de aanvraag.  
U kunt ook contact opnemen met 
onze Klantenservice. We helpen u 
graag met uw aanvraag. 

De thuisbegeleiding richt zich op 
kwetsbare mensen of gezinnen. Heeft 
u psychische, sociale of opvoedkun-
dige problemen? En heeft u moeite om 
zelfstandig uw dagelijkse leven te 
organiseren? Dan kunt u een beroep 
doen op onze Thuisbegeleiding. 
Een thuisbegeleider helpt u om weer 
structuur aan te brengen in uw 
dagelijkse bezigheden. Ook helpt de 
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Telezorg 

Om mensen zo lang mogelijk op een  
veilige manier zelfstandig te laten 
wonen, bieden we diverse diensten aan 
onder de noemer Telezorg. Bij deze 
diensten wordt slim gebruik gemaakt 
van technologie. Daardoor kunnen we u 
op het juiste moment en de juiste plaats 
die zorg te bieden die u nodig heeft. 

Denk hierbij aan uw eigen TV waarbij 
u met één druk op de knop van uw af-
standsbediening contact kunt leggen 
met een deskundige medewerker van de 
zorgcentrale. Of Zorgalarmering, waar-
mee u bij een calamiteit via uw halszen-
der direct contact kunt leggen met een 
verzorgende of verpleegkundige. Ook 
kunnen wij via bewegingssensoren het 
gedrag van onder meer dementerende 
senioren op afstand bewaken. Indien 
zich gevaarlijke of onveilige situaties 

Mevrouw van Leen:

‘Ik voel me weer veilig in huis’
“Een tijdje geleden ben ik thuis onwel geworden en gevallen. Sinds die tijd voel ik mij onze-
ker en ben dan bang om weer te vallen. Ik wil echter niet weg uit dit huis. Ik heb hier mijn 
herinneringen en het is een fijne buurt. Gelukkig heb ik nu Zorg TV. Met één druk op de knop 
kan ik beeld- en spraakcontact leggen met een verpleegkundige en sinds kort ook met mijn 
zoon. Sinds het gebruik van Zorg TV voel ik me weer een stuk veiliger in mijn eigen huis.“

voordoen, wordt automatisch 
een hulpverlener of familielid 
gewaarschuwd.

Wanneer
Wanneer u gebruik maakt van onze 
telezorgdiensten, kunt u zeven dagen 
per week, 24 uur per dag direct contact 
maken met een verzorgende of verpleeg-
kundige als u onverwacht hulp nodig 
heeft of advies of voorlichting wenst.  

Voor wie
Mensen die graag zelfstandig en veilig 
willen blijven wonen in de eigen ver-
trouwde omgeving, maar verzekerd willen 
zijn van de benodigde hulp op het moment 
dat dit nodig is. Bijvoorbeeld na een val.

Hulp aanvragen
U kunt voor nadere informatie of  
aanvragen contact opnemen met onze 
Klantenservice.  
Kijk ook op www.proteion.nl voor ons 
actuele aanbod. 



Dagvoorziening 
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Wanneer
Eén of meerdere dagen per week kunt 
u met een vaste groep bezoekers de 
dag doorbrengen op een locatie bij u  
in de buurt. 

Waar
We bieden dagvoorziening aan op  
diverse locaties in Noord- en Midden-
Limburg. Kijk op onze website of neem 
contact op met onze Klantenservice 
voor informatie over dagvoorzieningen 
bij u in de buurt.
 
Deelname 
Voor het bezoeken van de dagverzor-
ging (inclusief vervoer) heeft u een  
indicatie nodig van het Centrum  
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen 
u graag bij het regelen van de indicatie. 
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Thuiswonende senioren of mensen 
met een beperking die behoefte heb-
ben aan een zinvolle dagbesteding en 
graag de thuissituatie willen ontlasten, 
kunnen terecht bij een van onze dag-
voorzieningen. Dagvoorziening combi-
neert dagopvang met -verzorging.  
We bieden zowel dagvoorziening op 
een zorgboerderij als in centraler ge-
legen ontmoetingsruimtes zoals een 
gemeenschapshuis. Er kan van alles 
worden gedaan: met elkaar koffie-  
en theedrinken, koken, samen eten, 
wandelen, creatieve activiteiten, het 
verzorgen van dieren enzovoort.
 
Voor wie
Dagverzorging is bedoeld voor senio-
ren of mensen met een beperking die 
zelfstandig thuis wonen en die: 
•   niet in staat zijn zelfstandig contac-

ten te onderhouden maar wel graag 
onder de mensen zijn;

•   de partner, kinderen of andere  
familieleden willen ontlasten;

•   de periode willen overbruggen tot 
aan verhuizing naar een zorgcen-
trum of aanleunwoning.

Mevrouw Abels:

‘Een gouden tip’
“Na het overlijden van mijn moeder bleef mijn vader alleen achter. Hij wilde graag in zijn eigen 
vertrouwde huis blijven wonen, hij werd echter steeds vergeetachtiger en had moeite om structuur 
in zijn dag aan te brengen. Mijn broers en ik probeerden zo vaak mogelijk te komen, maar dagelijks 
bij hem langsgaan viel gewoonweg niet te combineren met ons eigen werk en gezin. Een vriendin 
raadde me de dagvoorziening in ons dorp aan. Een gouden tip. Mijn vader gaat hier nu twee keer 
per week naartoe. Hij geniet zichtbaar van de mensen om haar heen. Voor mijn broers en mij is het 
een hele geruststelling dat hem op deze dagen structuur geboden wordt op de dagvoorziening.”  



Vrijwilligerszorg en
mantelzorgondersteuning
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ondersteuning van personen in de 
laatste levensfase en/of hun mantel-
zorgers.

Steunpunten mantelzorg
Mantelzorgers kunnen voor informatie, 
advies en ondersteuning terecht bij 
onze steunpunten mantelzorg. 
De adressen vindt u op 
www.dezorgondersteuner.nl.

Hulp aanvragen
Neem voor meer informatie contact 
op met De Zorgondersteuner via 
telefoon 077 - 323 11 30 of kijk op 
www.dezorgondersteuner.nl. 

Alle diensten zijn gratis en een 
indicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg is niet nodig.

Als u in de thuissituatie behoefte 
heeft aan hulp van een vrijwilliger 
dan kunt u een beroep doen op 
De Zorgondersteuner Noord- en 
Midden-Limburg. 

Voor wie
Vrijwilligers worden ingezet bij 
bijvoorbeeld chronisch zieken, 
hulpbehoevende en dementerende 
ouderen, mensen met een beperking 
of ter ontlasting van de mantelzorger. 
De hulp wordt geregeld vanuit de 
Vrijwillige Thuishulp en vanuit het 
programma Hulp bij Dementie.

In Midden-Limburg beschikken wij 
daarnaast via de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
over gespecialiseerde vrijwilligers ter 
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Bent u 65+ en wilt u weten hoe het met 
uw gezondheid is gesteld? Dan kunt 
u bij een van onze verpleegkundigen 
terecht voor een consult. De verpleeg-
kundige komt bij u thuis en neemt bij 
u diverse testen af zoals meting van 
de bloedsuiker, de bloeddruk, het ge-
zichtsvermogen en het vetpercentage.
Daarnaast wordt onder meer aan-
dacht besteed aan voeding, slapen, 
pijnklachten en bewegen. Ook worden 
extra testen gedaan in het kader van 
valpreventie. We proberen problemen 
of risico’s op het gebied van gezond-
heid en welzijn vroegtijdig op te spo-
ren. Daarnaast wordt u gestimuleerd
tot een gezonde manier van leven. 

U krijgt desgewenst informatie en
advies aangereikt. Met als doel dat u 
zo lang mogelijk zelfstandig kunt blij-
ven wonen.

Voor wie
Iedereen die 65 jaar of ouder is en wil
weten hoe het met de gezondheid is
gesteld.

Wanneer
Na aanmelding maakt de verpleeg-
kundige een afspraak voor het consult.
De consultatie vindt in de meeste
gevallen bij u thuis plaats.

Hulp aanvragen
Een consult kan aangevraagd worden 
door uw (huis)arts, maar ook door uzelf, 
uw kinderen, partner of mantelzorger. 
Voor de consultatie is geen verwijzing 
van de huisarts nodig. Het consult is 
kosteloos.

Neem voor meer informatie of aan-
vragen van het consult contact op met
onze Klantenservice.

Consultatie voor 
65-plussers
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Werken 
bij Proteion Thuis?

Proteion Thuis is regelmatig op zoek 
naar nieuwe collega’s.  
Kijk op www.proteion.nl voor actuele 
vacatures of bel onze afdeling HRM via 
(0475) 850 300.
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Proteion Thuiszorg maakt samen met de zorgcentra Proteion 
Hornerheide, Proteion St. Jozef, Proteion De Kreppel,  
Proteion Libermannhof, Proteion Magdalena, Proteion RCG, 
Proteion Roncalli, Proteion Sterrebosch, Proteion Welzijn, 
Proteion Schoon en CIRO deel uit van

Fotografie:  
Ge Hirdes, Hans van der Beele, Proteion Thuiszorg en 
Vrijwillige Thuishulp.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samen-
gesteld. Desondanks kunnen er aan de informatie in deze 
brochure geen rechten worden ontleend.

© Proteion Thuis
4e druk, juni 2010
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Service 

Uitleen hulpmiddelen
Proteion Thuis verzorgt gratis uitleen 
van hulpmiddelen op diverse plekken in 
Noord-Limburg en vanuit de zorgcentra 
in Midden-Limburg. Na uw aanvraag  
bezorgen wij het gevraagde zo snel 
mogelijk en binnen twee werkdagen 
kosteloos bij u thuis. Deze service 
wordt aangeboden in samenwerking 
met Medicura. 

Voor wie
Iedereen die ziek is of een operatie 
heeft ondergaan kan gratis medische 
hulpmiddelen (rollators, opzettoiletten, 
tilliften etc.) lenen. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van een kruisvereniging 
(Groene Kruis) of van Proteion Thuis.

Kosten
Het lenen en thuisbezorgen van de 
hulpmiddelen is gratis. 

Aanvragen
Neem voor meer informatie of het aan-
vragen van hulpmiddelen in de regio 
Noord-Limburg contact op met onze 
Klantenservice. Voor de uitleen van 
hulpmiddelen in Midden-Limburg kunt 
u terecht bij de recepties van de diverse 
zorgcentra van Proteion Thuis.

Servicepunt in VieCuri Venlo 
Op de Zorgboulevard aan de 

Tegelseweg 210 van ziekenhuis 
VieCuri in Venlo is een servicepunt van 
Proteion Thuiszorg gevestigd. U kunt 
hier terecht met vragen over thuiszorg  
of direct thuiszorg regelen. 

Geopend van maandag t/m vrijdag  
8.00 - 18.00 uur. Feestdagen gesloten.

Wondpoli
Mensen met ernstige, complexe of slecht 
genezende wonden kunnen terecht bij de 
wondpoli. Dit is een initiatief van 
Proteion Thuis en De Zorggroep. 
 
Voor wie
Iedereen is welkom op het spreekuur 
van de wondpoli, ongeacht woon-
plaats, leeftijd en aard van de wond. 

Waar
‘het Zorghoes’, Westsingel 100, Horst
Spreekuur: woensdag 13.00 - 17.00 uur 

De Wieënhof, Leunseweg 20, Venray
Spreekuur: maandag, dinsdag en  
donderdag 13.00-17.00 uur
 
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak belt 
u telefoonnummer 088 - 610 88 61.


