Met de steun van

Provincie Antwerpen

Vlaamse Gemeenschap

Samen sterk in zorg!
onze partners te Antwerpen

Zwijndrecht

Nachtzorg Antwerpen
Pluralistisch Initiatief
Thuiszorgcentrum
Antwerpen VZW

Hulp op maat
Thuis of residentieel
tijdens de nachturen

Voorstelling Nachtzorg Antwerpen
Het gebrek aan nachtzorg is dikwijls de
directe oorzaak tot opname in een rust- of
verzorgingshuis, nog voor de fysieke en
psychische toestand van de cliënt dit
noodzakelijk maakt. Ondersteuning tijdens de
nacht voorkomt het vroegtijdig afbreken van
de thuis-woon situatie. Nachtzorg geeft
ademruimte voor de mantelzorger, rust voor
de zorgbehoevende persoon.
Intensieve samenwerking met 19 partners
uit de thuiszorg en residentiële opvang
geven Nachtzorg Antwerpen een stevige
basis.
De dienstverlening wordt 7 dagen op 7
aangeboden.

Opzet
Hulpverlening op maat, daar staan we voor.
Afhankelijk van de thuissituatie en de
mogelijkheden van de zorgbehoevende
bieden we de volgende formules aan, of
een combinatie hiervan :
 Nachtzorg thuis met verzorgenden
 Nachtoppas thuis met vrijwilligers
 Nachthotel : tijdelijke nachtzorg in een
residentiële voorziening
 Tijdelijke nachtzorg op een palliatieve
eenheid

 Stand-by nachtverpleging. Onze medewerkers
ter plaatse kunnen indien nodig een
verpleegkundige van het
Wit-Gele Kruis
oproepen. Deze treedt niet op in de plaats van
de reguliere dienst thuisverpleging.
 Buiten de kantooruren en op feestdagen wordt
de permanentie gewaarborgd door de
wachtdienst
van
PHA
(Palliatieve
Hulpverlening Antwerpen vzw),

 In functie van de mogelijkheden
streven we er naar 2 à 3 nachten
per week te bieden.
 De
zorgbehoevende
of
zijn
omgeving betalen € 25,00- per
nacht.
 U kan bij uw ziekenfonds een
tussenkomst aanvragen.
 Verpleegkundige taken worden
enkel op afroep aangeboden en zijn
kosteloos.

Informatie en contact

Voorwaarden

Nachtzorg Antwerpen
Pluralistisch Initiatief

Wij hanteren de volgende algemene
voorwaarden waar we met de nodige
soepelheid mee omspringen :
 Zorgbehoevenden,
wonend
arrondissement Antwerpen.

in

het

 De zorgbehoevende behoort bij één van
de volgende doelgroepen:
zorgbehoevende in palliatieve situatie
zorgbehoevende
met
dementieproblematiek
zorgbehoevende met langdurig chronische ziekte
 De hulpvraag kan door verzorgenden,
vrijwilligers,
verpleegkundigen
of
nachthotel
(residentiële
opvang)
uitgevoerd worden.
 De nacht is ondeelbaar, begin om ca.
22.00u., einde om ca. 07.00u.

Coördinator Kris Rotthier
Mieke Verhoeven
Nationalestraat 111 – 1e v.
2000 Antwerpen
Bureel

Maandag tem. vrijdag
08.30u. tot 12.30u
13.00u. tot 17.00u

Email
Website

info@nachtzorg.be
http://www.nachtzorg.be

Telefoon

03/ 220 17 77

