Nachtzorg Mechelen
Telefoon
Adres
Bureel
E-mail
Website

015 29 25 75
Van Benedenlaan 73, 2800 Mechelen
Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.00 u.
info@nachtzorgmechelen.be
www.nachtzorg.be

Nachtzorg provincie Antwerpen wordt ondersteund door
meer dan 60 partners.
Deze partners kunt u allemaal raadplegen op de website:
www.nachtzorg.be
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Voor de juiste opdeling van de regio’s verwijzen we graag
naar onze website.

Pluralistische Initiatieven Nachtzorg
Provincie Antwerpen

Nachtzorg
provincie Antwerpen
In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de
ontbrekende schakel. Nachtzorg wil cliënten, mantelzorgers
en hun families in deze zorg ondersteunen.

Nachtzorg provincie Antwerpen bestaat uit drie
initiatieven: Nachtzorg Antwerpen, Nachtzorg Kempen en
Nachtzorg Mechelen.

Nachtzorg, Nachtoppas, Nachthotel
Hulpverlening op maat, daar gaan we voor. Afhankelijk van uw
thuissituatie bieden we volgende zorgvormen aan:
-

Nachtzorg met polyvalent verzorgenden.
Nachtoppas met geschoolde vrijwilligers.
Nachthotel, tijdelijke nachtzorg in een residentiële
omgeving.

Nachtverpleging en bereikbaarheid
Stand-by nachtverpleging. Onze medewerkers kunnen tijdens de
nacht een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis of van
vzw Ispahan raadplegen of oproepen.
Na kantooruren en op feestdagen wordt de permanentie
automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst van het
Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

Praktische afspraken
Binnen dit kader probeert Nachtzorg de zorg op uw vraag af te
stemmen:
De zorgbehoevende bevindt zich in een palliatieve situatie,
heeft een vorm van dementie, of lijdt aan een langdurige
chronische ziekte.
De hulpvraag kan met Nachtzorg, Nachtoppas of Nachthotel
beantwoord worden.
Ook zaterdag, zondag, feestdag mogelijk.
Tot drie nachten per week.
De nachtzorg begint om 22.00 u. en eindigt om 07.00 u.
De zorgbehoevende of zijn familie betalen 30 euro per nacht.
U kan bij uw ziekenfonds een tussenkomst vragen.

Nachtzorg Antwerpen
Telefoon
Adres
Bureel
Email
Website

03 220 17 77
Nationalestraat 111/1, 2000 Antwerpen
Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.00 u.
info@nachtzorg.be
www.nachtzorg.be

Nachtzorg Kempen
Telefoon
Adres
Bureel
Email
Website

014 28 32 32
Greesstraat 11c, 2200 Herentals
Maandag t/m vrijdag
07.30 tot 17.00 u.
info@nachtzorgkempen.be
www.nachtzorg.be

