
 

Vrijwillige inzet 
Proteion maakt vrijwillige inzet op vele vlakken mogelijk. Zo zijn er in Limburg tal van 
zorgvrijwilligers actief om mensen met een beperking en hun mantelzorgers te 
ondersteunen. Daarnaast organiseren we de vrijwillige inzet bij bijvoorbeeld tafeltje-dek-je, 
hulp bij thuisadministratie en buurtbemiddeling.  
 

Hulp in de huishouding 
De thuishulp ondersteunt bij lichte en zware huishoudelijke taken in huis. Samen met uw 
vaste thuishulp spreekt u af wanneer deze langskomt en wat er in huis moet gebeuren. 
Zonder indicatie kunt u (particuliere) thuishulp inschakelen of hiermee uw geïndiceerde 
uren uitbreiden. 
 

Thuisbegeleiding  
Heeft u hulp nodig bij de organisatie van het huishouden, de opvoeding van de kinderen of 
het structureren van de dagelijkse bezigheden? Dan kan thuisbegeleiding uitkomst bieden. 
Onze medewerkers helpen om weer overzicht te krijgen, vooruitgang te zien en zelfstandig 
te blijven. 
 

Dagvoorziening  
De dagbesteding van Proteion draagt bij aan behoud van structuur en regelmaat voor 
mensen voor wie dat extra belangrijk en noodzakelijk is. Het helpt vereenzaming 
tegengaan, ondersteunt zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en ontlast de 
partner en directe omgeving. We bieden ook dagbesteding voor cliënten met (beginnende) 
dementie. Waar mogelijk werken we samen met lokale organisaties en vrijwilligers. 
Proteion heeft een dagvoorziening in Venray: ‘Aan de Singel’.  
 

Kortdurend verblijf 
Bij kortdurend verblijf logeren gasten op een locatie van Proteion, waar zij in alle rust 
kunnen herstellen van ziekte of een operatie of om de mantelzorger tot rust te laten komen 
(respijtzorg). Wij bieden professionele zorg, begeleiding en activiteiten in een comfortabele 
omgeving. 

  

Wmo-aanbod in Venray  

Proteion benadert mensen als burgers die deel uit maken van de samenleving,  
van hun omgeving en tot veel in staat zijn, alleen én met elkaar. Als professionals in  
zorg en welzijn willen we daar dienstbaar en ondersteunend aan zijn: in aanvulling op  
wat men zelf of met elkaar kan. Vanuit passie en betrokkenheid, samen met anderen.  
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Proteion biedt naast bovenstaande Wmo-diensten ook thuiszorg, behandeling,  
zorg op afstand, revalidatie, gemaksdiensten, hulpmiddelen, servicewoningen en  

zorgcentra. Kijk voor meer informatie op de website of bel ons Klantcontactcentrum. 



 
Wijkteam 
Het wijkteam biedt vertrouwde zorg in de thuissituatie. U kunt rekenen op enkele vertrouwde 
gezichten die volledig op de hoogte zijn van uw situatie en weten welke zorg u nodig heeft. Het 
wijkteam biedt zowel verzorging als verpleging. Onder verzorging verstaan we bijvoorbeeld het 
wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan of het aandoen van protheses. Verpleging 
kan nodig zijn na een ziekenhuisopname of bij ziekte. Onze verpleegkundigen helpen u uzelf te 
verzorgen, dienen medicijnen toe, geven injecties, verzorgen wonden en geven voorlichting en 
advies.  
 
Het wijkteam biedt ook hoog complexe zorg. En in de laatste levensfase staat uw wijkteam klaar 
voor deskundige en warme zorg, ondersteund door o.a. het  terminale nachtzorgteam. 

 
Zorg op afstand  
Om mensen zo lang mogelijk op een veilige manier zelfstandig te laten wonen, maakt 
Proteion gebruik van zorg op afstand via zorgtechnologie. Dit is zorgverlening die met 
behulp van communicatiemiddelen op afstand plaatsvindt. Denk hierbij aan contact tussen 
een verpleegkundige en cliënt via tv of computerscherm. Met zorg op afstand verbeteren 
we niet alleen  de kwaliteit van de zorg, maar ook de kwaliteit van leven. Het geeft mensen 
een veilig gevoel. Proteion heeft de volgende mogelijkheden van zorg op afstand: 

 Alarmering: via een druk op de knop van bijvoorbeeld een halszender kunt u praten met 
een medewerker van de zorgcentrale. 

 ZorgTV: via uw eigen televisie en afstandsbediening praten met een verpleegkundige. Door 
middel van een camera op de televisie kunt u de verpleegkundige zien en horen. 

 Leefstijlmonitoring: sensoren in uw huis leggen uw dagelijkse activiteiten vast. Wijkt uw 
gedrag echter af van het normale, bijvoorbeeld bij een val, dan registreren de sensoren dit 
en wordt een zorgverlener van Proteion gewaarschuwd. 

 Begeleiding in Beeld: via een tablet kan een cliënt met individuele begeleiding ‘face-to-face’ 
contact hebben met de begeleider.  

 Medido: een intelligente medicijndispenser die op de juiste tijd de juiste hoeveelheid 
medicijnen afgeeft die u moet innemen. In juli start Proteion met de inzet van Medido in 
Venray.  

 
Alle apparatuur die we u aanbieden is zeer eenvoudig door u te bedienen. Bovendien komen onze 
medewerkers persoonlijk bij u langs om een instructie te geven. 

 
Hospice Zenit   
Hospice Zenit is een centrum voor palliatieve terminale zorg, gelegen in Venray. Als sterven in de 
thuissituatie niet meer mogelijk is, is het hospice een goed alternatief. Daar is 24 uur per dag een 
speciaal voor de terminale zorg opgeleide verpleegkundige van Proteion aanwezig. Ter 
ondersteuning zijn er geschoolde vrijwilligers. De eigen huisarts behoudt de verantwoordelijkheid 
over de medische zorg. Als dat om wat voor reden dan ook niet kan, neemt een huisarts uit Venray 
die taak over. Andere zorgverleners, waaronder pastoor of dominee, zijn op afroep beschikbaar. 
Maar ook de kapper of de pedicure komt naar het hospice. Naasten zijn bij Hospice Zenit welkom 
voor gezelschap en ondersteuning - net als thuis. 

  
Hoenderstraat 95e 
5801 CJ Venray 
Tel: (0478) 551434 
E-mail: coordinator.zorg@hospicezenit.nl 

En verder in Venray 

www.proteion.nl      088-850 00 00 

mailto:coordinator.zorg@hospicezenit.nl
http://www.hospicezenit.nl/

