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WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN HUISARTSEN SAMEN AAN DE SLAG!!
Wij ,wijkverpleegkundigen van Thuiszorg , werkend in de wijken Selwerd en Tuinwijk , proberen samen
met de huisartsen de “oude” wijkverpleegkundige weer terug te brengen in de wijk.
Vroeger konden de wijkbewoners de wijkverpleegkundige makkelijk vinden. Ook hadden de huisartsen
korte lijntjes met de wijkverpleegkundige, zij vormden een goed duo. Als de huisarts zorgen had om een
wijkbewoner , belde hij de wijkverpleegkundige. Zij belde op haar beurt de huisarts als er zaken waren waar
de huisarts bij moest komen.
Wij vinden het belangrijk dat u als bewoners ons ook gemakkelijk weet te vinden. Dat kan nu ook weer: u
kunt direct bij ons terecht met uw vragen zonder dat u een indicatie nodig heeft. Dus heeft u problemen of
vragen met betrekking tot gezondheid of welzijn, of maakt u zich zorgen over een ander, neem dan gerust
contact met ons op.
Zo kunt u bij ons terecht in bijvoorbeeld de volgende situaties:
• uw kind moet een speciaal dieet volgen. u heeft hier vragen over
• u gebruikt veel medicijnen en bent het overzicht kwijt. hoe kunt u dit beter organiseren
• iemand in uw familie is al langere tijd ziek, dit vergt steeds meer van u. u komt bijna de deur niet
meer uit
• een buurvrouw zorgt niet goed voor zichzelf en u maakt zich zorgen
Als wijkverpleegkundige kunnen wij o.a.
* u helpen helder te krijgen wat de problemen zijn
• u assisteren bij het zoeken naar de juiste oplossing en eventuele hulpverlener
• u adviseren over hulpmiddelen of medicijngebruik
• hulp voor u regelen als u ziek of slecht ter been bent
• helpen wanneer u zich zorgen maakt over mensen in uw directe omgeving
Samen zoeken we naar een oplossing
Wij helpen u zelf of verwijzen u naar een andere deskundige. Daarom werken we nauw samen met de
huisartsen en andere hulpverleners.
Wij Sita de Wit, Jopie Steffens en Heleen Damminga zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch en per mail
bereikbaar van 8:30-17:00 u op telefoonnummer 06-31633890
mail: naitsoezennoord@thuiszorg-groningen.nl

Wijkverpleegkundigen en huisartsen
samen aan de slag
Voor alle bewoners van Selwerd en Tuinwijk

Wie zijn wij? Jopie Steffens, Sita de Wit , Heleen Damminga (niet op de foto)
Wij zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur op telefoonnummer
06 31633890
naitsoezennoord@thuiszorg-groningen.nl

Heeft u vragen of zorgen?
Bijvoorbeeld:







u merkt dat u meer en meer moeite heeft om het huishouden voor elkaar te krijgen
uw buurman drinkt te veel en verwaarloost zichzelf
u gebruikt zoveel medicijnen en bent het overzicht kwijt. Hoe kunt u dit beter organiseren
uw kind moet een speciaal dieet volgen. U heeft hier veel vragen over
uw man is al drie jaar ziek. Dit vergt steeds meer van u. U komt bijna de deur niet meer uit
u maakt zich zorgen over uw buurkinderen die wel erg vaak blauwe plekken hebben

Als wijkverpleegkundigen kunnen wij:






u assisteren bij het zoeken naar de juiste hulpverlener
u op weg helpen bij vragen over uw kinderen
helpen wanneer u zich zorgen maakt over mensen in uw directe omgeving
u adviseren over hulpmiddelen of medicijngebruik
hulp voor u regelen als u ziek of slecht ter been bent

Kortom: heeft u problemen met uw gezondheid of welzijn, of maakt u zich zorgen over een ander, neem
dan contact met ons op.
Samen met u zoeken we naar een oplossing.
Wij helpen u zelf of we verwijzen u naar een andere deskundige. Daarom werken we nauw samen met de
huisartsen en met andere hulpverleners in onze wijk.

Onze hulp kost u niets. Er zijn dus geen kosten voor u aan verbonden.

