
Thuiszorg:
(wijk)verpleging
en verzorging



De verpleegkundigen van Opella 
staan garant voor de beste ver-
pleegkundige zorg bij u aan huis. 
Langdurig of voor kortere tijd. 
Zelfstandig wonen met (intensieve) 
zorg is daardoor heel goed moge-
lijk. 
 
De wijkverpleegkundige 
De (wijk)verpleegkundige heeft 
een centrale rol in uw wijk en in uw 
persoonlijke zorg. In overleg met u 
coördineert hij of zij de zorg die u 
nodig heeft. Bijvoorbeeld als u door 
ziekte of na een ongeval, operatie of 
ziekenhuisopname verpleegkundige 
zorg nodig heeft. De wijkverpleeg-
kundige is op de hoogte van uw 
persoonlijke situatie en is uw con-
tactpersoon voor naasten, het zie-
kenhuis, specialisten en huisarts. Hij 
of zij kijkt verder dan alleen medi-
sche zorg: Opella heeft oog en oor 
voor wat voor u echt belangrijk is.

  

Uw voordelen bij thuiszorg 
van Opella
• Persoonlijk: de verpleegkundi-

gen zijn op de hoogte van uw 
situatie en controleren voort-
durend of u de juiste zorg krijgt. 
We kijken breed naar uw situatie, 
onafhankelijk of de zorg en onder-
steuning gefinancierd wordt door 
de gemeente, zorgverzekeraar of 
zorgkantoor.

• Met elkaar: er komt alleen een 
professional als dat echt nodig is. 
Wij kijken met u naar wat u zelf 
kunt doen of weer kunt leren, wat 
uw netwerk voor u kan betekenen 



en hoe u gebruik kunt maken van 
bijvoorbeeld voorzieningen in de 
buurt, hulpmiddelen of (zorg)tech-
nologie. Uiteraard werken wij in 
overleg met u en heeft u de regie 
over uw eigen leven. 

• Snel en goed: de verpleegkun-
digen behandelen u volgens de 
nieuwste inzichten. Indien nodig 
starten wij uw zorg dezelfde dag.

 
De specialistisch 
verpleegkundige
Onze (wijk)verpleegkundige doet 
voor u als het nodig is een beroep op 
de specialistisch verpleegkundigen.  
Denkt u aan diabeteszorg bij wisse-
lende bloedsuikers en spuitplekken, 
longproblemen, hartfalen, compres-
siezwachteling of negatieve drukthe-
rapie, chronische of oncologische 
pijn, dementie, verwardheid, de ziek-
te van Parkinson of psychiatrische 
aandoeningen. Onze specialistisch 
verpleegkundigen weten alles van:

• COPD (longziekten)
• dementie
• geriatrie
• ziekte van Parkinson
• oncologie
• wondzorg en huidaandoeningen
• decubitus
• hartfalen
• ouderdom, vallen en bewegen
• pijnbestrijding
• niet aangeboren hersenletsel
• diabetes en voeding
• stoppen met roken
• stomazorg
• infusietherapie gericht op 

vocht, voeding of pijnbestrijding. 



Ziekenhuiszorg aan huis
Het team Medisch Technisch Han-
delen (MTH) van Opella biedt aan 
huis ziekenhuiszorg. Dit deskundige 
team levert dus complexe zorg aan 
huis. Zij bieden onder andere intrave-
neuze medicatietoediening, wond-
verzorging, trachea-verzorging en 
pijnbestrijding. Deze zorg is mogelijk 
in de gemeenten Ede, Renkum, 
Renswoude, Rhenen, Veenendaal en 
Wageningen. We bieden zowel de 
hoog als laag complexe zorg.
 
Persoonlijke verzorging 
Natuurlijk kunnen wij u ook aan huis 
ondersteunen bij uw persoonlijke 
verzorging. Bijvoorbeeld bij het 
douchen, steunkousen aandoen, 
eten of medicijnen innemen. Eén of 
meerdere keren per dag. Ons vaste 
zorgteam staat voor u klaar.
 
 

Aanmelding en 
vergoedingen
Wijkverpleegkundige thuiszorg van 
Opella wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering van de Zorgverze-
keringswet. De zorg komt niet ten 
laste van uw eigen risico. De wijkver-
pleegkundige indiceert de zorg die u 
nodig heeft.
 
Bel voor een afspraak of een  
deskundig advies over uw situatie 
met
Opella servicepunt
0318 752222
servicepunt@opella.nl
 


