
 

 

 

Zorg bij u thuis 

 

 

 

 

in de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost 

  



Zorg thuis: u heeft de regie 
Zelf de regie over uw eigen leven houden, dat vinden we bij 
Thuiszorg Huize Rosa heel belangrijk. Wanneer dit door ziekte, 
beperkingen of een hoge leeftijd minder vanzelfsprekend wordt, 
dan kunt u de professionele hulp van Thuiszorg Huize Rosa 
inschakelen. Samen met u kijken we naar wat u zelf kunt, wat uw 
omgeving kan betekenen en waar professionele ondersteuning 
nodig is. Vervolgens regelen wij die zorg, inclusief de indicatie 
U heeft de regie, wij ondersteunen u waar nodig. 
 
Dichtbij en vertrouwd 
Thuiszorg Huize Rosa bestaat uit een vast team van verzorgenden 
en (wijk-)verpleegkundigen. Zo leren we elkaar snel kennen en 
weten wij eerder wat u nodig heeft en hoe we u kunnen helpen. 
Het team werkt vanuit hun kantoor aan de Rosa de Limastraat en is 
altijd bereikbaar. Als het nodig is, zetten we gespecialiseerde 
verpleging in of vragen we hen om advies. We kennen de wijk en 
werken samen met alle huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en 
zorg- en welzijnsorganisaties. Dat is wel zo prettig. 
 
Waar wij u bij kunnen helpen 
Veel zorg thuis bestaat uit persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het 
aan- en uitkleden, douchen, medicatie of steunkousen. Andere zorg 
thuis is van meer verpleegkundige aard, zoals injecties toedienen, 
stomazorg en wondverzorging. Ook geven we voorlichting, advies 
en instructies en coördineren we meer complexe zorg. En we 
bieden zorg in de laatste levensfase, de zogenaamde palliatieve 
zorg.  
 
Kosten 
Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. Het wordt 
vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, 
ook niet via uw eigen risico. 
  



Thuiszorg aanvragen 

Als u thuiszorg wilt aanvragen, 
heeft u geen verwijzing van een 
arts nodig. U kunt rechtstreeks 
contact opnemen met onze 
wijkverpleegkundigen. Zij maken 
een afspraak voor een gesprek 
bij u thuis, waarin u samen uw 
zorgvraag bespreekt. Ook uw 
huisarts of het ziekenhuis kan 
een zorgaanvraag via onze 
wijkverpleegkundigen in gang 
zetten. Vervolgens wordt er 
samen met u gekeken naar wat 
er nodig is. Wij kennen voor 
thuiszorg geen wachttijden. 
 
Meer informatie en contact 
Voor meer informatie of het aanvragen van thuiszorg kunt u terecht 
bij onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag verder. 
Babette Hauptmeijer   tel. 06-38 16 25 83 (di-do-vr) 
Sjannie Renswoude   tel. 06-38 16 25 81 (ma-di-woe) 
 
Huishoudelijke thuiszorg 
Huishoudelijke hulp vanwege ziekte, hoge leeftijd of een handicap 
valt niet onder wijkverpleging maar onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. U heeft hiervoor een indicatie nodig, die u kunt 
aanvragen bij de gemeente Nijmegen. Huize Rosa kan daarna 
huishoudelijke hulp leveren. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. 
Meer informatie hierover vindt u op www.cak.nl.  

http://www.cak.nl/


Onze medewerkers staan voor u klaar. 
Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Deze drie woorden vormen het 
hart van de missie van Huize Rosa. En met reden. Thuiszorg Huize 
Rosa wil waardevolle zorg leveren aan ouderen, in een unieke, 
persoonlijke relatie. Waardevol omdat in de zorg tot uitdrukking 
komt dat iedereen er mag zijn en waarin bevestigd wordt hoezeer 
we voor elkaar van waarde zijn. Uniek vanwege de katholieke 
achtergrond, met respect voor oude waarden als verbondenheid, 
betrokkenheid, naastenliefde en gelijkwaardigheid. Persoonlijk 
betekent met alle aandacht voor de eigen gewoontes, ervaringen, 
behoeften en uw keuzes als cliënt. 
De drie woorden geven richting aan het denken en handelen van de 
medewerkers van Thuiszorg Huize Rosa. Ze krijgen betekenis omdat 
ze doorklinken in de zorg die geboden wordt.  
 
Huize Rosa, voor Zorg bij u Thuis. 
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