
 
 

 

Ons verhaal begint in de wijk. Met mensen die onder-
steuning of zorg nodig hebben. Wij zijn er 24 uur per dag, 
7 dagen in de week. Om u te helpen zelfstandig te blijven. 
We bieden professionele zorg, huishoudelijke hulp en 
andere ondersteuning waar dat nodig is. Dat doen we 
met lokale teams van deskundige zorgmedewerkers, 
en met betrokken vrijwilligers.

We werken samen met de huisarts, het ziekenhuis, de 
gemeente en andere partners om de ondersteuning te 
regelen die bij ú past. Soms is Proteion de verbinder, 
soms een schakel in het geheel.

Ons wijkteam komt met verpleging en verzorging bij 
u thuis. Of waar u onze zorg ook nodig heeft.

Waar mogelijk zetten we zorgtechniek in: slimme en 
veilige technologie om uw gezondheid in de gaten te 
houden. Met sensoren in huis, beeldcontact, zelfdiagnose 
en handige apps ondersteunen we de persoonlijke zorg. 
En natuurlijk zorgen we daarbij voor goede uitleg en 
begeleiding. 

Álle zorg en services van een zorgcentrum kunnen wij 
bij u thuis bieden. Of in een servicewoning: uw eigen 
appartement; van alle gemakken voorzien, midden in 
de wijk en met zorg dichtbij. 

Soms is een situatie complexer. Wie 24 uur per dag zorg 
nodig heeft, is welkom in een verpleeghuis of kleinschalige 
groepswoning; een huiselijke omgeving voor mensen met 
dementie of lichamelijke beperkingen. Hier bieden onze 
medewerkers en vrijwilligers liefdevolle zorg en stimu-
lerende activiteiten en behandeling. Dit kan bij Proteion of 
bij een van onze partners; lokale ondernemers waarmee 
we volgens gedeelde principes samenwerken.

Wanneer de laatste levensfase aanbreekt, door ouderdom 
of een ongeneeslijke ziekte, biedt ons wijkteam palliatieve 
en terminale zorg. We begeleiden cliënten en hun familie. 
En helpen de pijn te verzachten.

Mensen die vanwege een psychische of verstandelijke 
beperking hulp nodig hebben, kunnen ook bij ons terecht. 
Met begeleiding en activiteiten helpen wij hen structuur 
in het leven te krijgen.

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorg. 
Wij helpen hen bij de intensieve ondersteuning van 
een naaste.  

Proteion helpt u gezond en actief te blijven, sociale 
contacten op te doen en midden in de maatschappij 
te staan. Met activiteiten die passen bij uw talenten, 
mogelijkheden en passies. Midden in uw wijk: in buurt-
huizen, bij verenigingen, op zorgboerderijen of gewoon 
bij u thuis.

Hulpmiddelen, maaltijden en andere pakketjes worden 
door één chauffeur bij u thuisgebracht. Het slim combi-
neren van logistieke diensten biedt u meer vrijheid en 
gemak.

Samen met het ziekenhuis en de huisarts leveren we de 
best mogelijke zorg. We helpen mensen zo veel mogelijk 
thuis. En wanneer ziekenhuisopname toch nodig is, zijn 
we daar om u te begeleiden. Gaat u weer naar huis, naar 
een verpleeghuis of een tijdelijk verblijf, dan regelen we 
samen met u de juiste zorg en ondersteuning. Onze mede-
werkers zijn geschoold om na een ziekenhuisopname de 
zorg - van wondzorg tot injecties - thuis voort te zetten. 

Om verder aan te sterken of te revalideren komt u naar 
ons revalidatiecentrum. Of onze behandelaars komen 
bij u thuis. Met fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, 
diëtetiek en psychologische hulp helpen we u weer een 
volwaardig leven te leven.

Dit zijn wij: Proteion. Een sterk team professionals 
bij u in de wijk. Samen met vrijwilligers en partners. 
Ondersteund door slimme techniek. 

Die nieuwe wind in de zorg brengt nieuwe kansen. 
Wij zijn er klaar voor. U ook?
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Een nieuwe wind waait door de wereld van de zorg. Dat brengt kansen voor vernieuwing en verbetering. Doelgericht 
werkt Proteion aan de zorg van morgen. Maar wát hebben onze cliënten dan nodig? En welke rol spelen wij in hun leven?


