
Verpleging 
    en verzorging

Zorg van mens 
tot mens

Contactgegevens
Verzorging & verpleging:
T  (0900) 258 258 3 (lokaal tarief)
 Buiten kantoortijden is dit nummer 
 ook bereikbaar voor spoedvragen.
Overige vragen: 
T (0900) 258 258 1 (lokaal tarief) 
 Bereikbaar op werkdagen 
 van 8:30 uur - 17:00 uur
E  curadomi@leliezorggroep.nl
W curadomi.nl

Postadres hoofdkantoor
Curadomi, stichting voor thuiszorg
Hoofdweg 222, 3067 GJ Rotterdam

Regiokantoren
U vindt de adressen van de locaties 
in uw buurt op www.curadomi.nl.

Onderdeel van 

CUR 067-7



naast is er ook aandacht voor psycholo-
gische en sociale problemen en wordt 
er desgewenst aandacht besteed aan 
zingeving en geloof. Vanuit onze chris-
telijke visie wijzen wij handelingen af 
die het leven bewust verkorten. Neem 
voor meer informatie over palliatieve 
zorg contact met ons op of ga naar 
onze website.

Gebruikmaken van de zorg
Om Persoonlijke Verzorging of Verple-
ging te kunnen ontvangen kunt u direct 
bij ons terecht. Wanneer u particulier 
de zorg wilt bekostigen of deze wilt 
inkopen met een persoons gebonden 
budget (pgb), dan kunt u direct contact 
met ons opnemen. U ontvangt peri-
odiek een factuur voor de geleverde 
zorg. Wanneer u behoefte heeft aan 
wijkverpleging bepaalt de wijkver-
pleegkundige samen met u de zorgbe-

hoefte en stelt een zorgarrangement 
op. De geleverde zorg wordt gedecla-
reerd bij uw zorgverzekeraar, dit heeft 
geen invloed op uw Eigen Risico. Wan-
neer er meer zorg nodig is en deze qua 
omvang en zorgbehoefte niet onder 
de Aanspraak wijkverpleging valt, kunt 
u ook voor overbruggingszorg vanuit 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ) terecht 
bij Curadomi. U vraagt hiervoor een 
indicatie aan bij het CIZ. Onze wijk-
verpleegkundige kan u hier meer over 
vertellen.

Samen voor de beste oplossing
Bij Curadomi werken we met kleine 
teams. Samen met de mantelzorg, 
huisarts en vrijwilligersorganisaties 
zoeken we altijd naar de beste oplos-
sing. Er is geen lidmaatschap nodig om 
gebruik te maken van onze zorg, u bent 
van harte welkom.   

Persoonlijke verzorging
U bepaalt wat u eventueel met hulp 
uit uw omgeving zelf kunt en wilt 
doen. Waar u hulp bij nodig hebt, 
daar helpen wij u bij. De verzorging is 
ervoor bedoeld om uw zelfredzaam-
heid te verbeteren of zoveel mogelijk 
te behouden. We overleggen met u 
hoe we dit kunnen bereiken. Onze 
verzorgenden helpen bijvoorbeeld bij 
douchen, wassen, toiletgang, aankle-
den, aantrekken van hulpmiddelen, het 
doen van oefeningen en het verzorgen 
van uw uiterlijk. En natuurlijk maken 
we uw bed nog even op en laten we 
de badkamer netjes achter voordat we 
vertrekken.

Wijkverpleegkundige zorg
Een wond die kan genezen doordat 
deze goed wordt behandeld, kan het 
verschil maken tussen thuis moeten 
blijven en op stap kunnen gaan. En met 
een juiste pijnbestrijding kunt u mis-
schien toch nog uw visite ontvangen. 
Onze verpleegkundigen zijn hierdoor 

gedreven om de beste oplossing 
te zoeken voor uw situatie. Om uw 
gezondheid te herstellen, verergering 
te voorkomen of lijden en ongemak te 
verlichten en  zo meerwaarde te geven 
aan uw dag. Bij verpleegkundige zorg 
kunt u denken aan: stomazorg, pijn-
bestrijding, wondverzorging, medicij-
nen geven, katheterzorg, het inbren-
gen van een maagsonde, maar ook: 
informatie geven over behandeling, 
therapie, ziekteverloop en medicijnen. 
De verpleegkundige beantwoordt uw 
vragen graag.

Zorg in de laatste levensfase
Wanneer u thuis in uw vertrouwde 
omgeving de laatste fase van uw leven 
wilt doorbrengen, maken wij dit graag 
mogelijk voor u. Wij willen in deze situ-
atie samen met u zoeken naar de beste 
kwaliteit van leven voor u in  deze laat-
ste maanden, weken of dagen. Samen 
met de mantelzorger(s) en uw huisarts. 
U kunt bij palliatieve zorg denken aan 
pijn- en symptoombestrijding. Daar-

Woont u nog thuis en wordt het moeilijker om voor uzelf te zor-

gen? Of heeft u door ziekte of na een operatie verpleegkundige 

zorg nodig? Wij verlenen vanuit onze christelijke visie thuiszorg 

aan iedereen die dit nodig heeft. We zijn er graag voor u!

Samen zoeken we naar 
oplossingen voor uw situatie. Waar u hulp bij 

nodig hebt, daar 
helpen wij u bij. 


