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Onze belofte aan u 
‘Samen langer thuis’
U hebt gekozen voor thuiszorg van TWB, Thuiszorg met Aandacht. Wij danken u 

voor het in ons gestelde vertrouwen. Samen met u zorgen we ervoor dat u de 

noodzakelijke hulp, zorg en ondersteuning ontvangt om zo lang mogelijk veilig 

thuis te blijven wonen.  

Uw wijkverpleegkundige heeft samen met u, uw familie en/of uw mantelzorger(s) 

uw zorgvraag besproken. Samen heeft u afspraken gemaakt en vastgelegd in 

het zorgplan. Met de afspraken in het zorgplan maken wij aan u onze belofte 

waar. In deze brochure kunt u nog eens nalezen wat u en wij van elkaar mogen 

verwachten, om samen te zorgen voor goede zorgverlening.

Uw wijkverpleegkundige is: ............................................................. 

Zij/Hij is te bereiken op telefoonnummer: 088- ............................... 

Of per mail:......................................................................................

Uw team is:......................................................................................

Uw contactverzorgende is:............................................................... 

Afmelden zorg kan via het teamnummer: 088- ...............................

Uw toegangscode voor CarenZorgt:.................................................. 

De wijkverpleegkundige en het team

Wij zijn professioneel en betrouwbaar

Het team dat u de hulp, zorg en 

ondersteuning verleent bestaat 

uit helpenden, verzorgenden 

en verpleegkundigen. U kunt 

vertrouwen op hun deskundigheid, 

professionaliteit en kwaliteit in alle 

situaties. 

Wij bieden veilige zorg

U woont zelfstandig thuis. Een veilige 

woon- en werkomgeving voor u en ons 

is een voorwaarde voor het bieden 

van veilige zorg. Wij zorgen ervoor 

dat we aan alle veiligheidseisen 

voldoen bij het uitvoeren van onze 

werkzaamheden. Van u verwachten 

wij dat onze medewerkers veilig 

bij u kunnen werken. Bijvoorbeeld 

door een opgeruimde woning en de 

beschikbaarheid van hulpmiddelen. 

Onze medewerkers bespreken met u 

welke hulpmiddelen bij u nodig zijn.

Hulpmiddelen

U kunt denken aan een hulpmiddel 

voor het aan- en uittrekken van 

steunkousen, het gebruik van 

handschoenen bij wondzorg, een in 

hoogte verstelbaar bed of een tillift. 

Uw wijkverpleegkundige informeert u 

hierover. Zijn er aanpassingen in huis 

nodig? Dan kunt u dit zelf regelen of 

contact opnemen met het Wmo-loket 

in uw gemeente. Bij deze aanvraag 

ondersteunen wij u graag.

Toegang tot uw woning

Veilige zorg is ook een veilige 

thuisomgeving voor u. Om zorg te 

kunnen verlenen, dient u ons toegang 

tot uw woning te verschaffen. U 

bent daar zelf verantwoordelijk 

voor. Bent u niet meer mobiel 

genoeg om zelf de deur te openen? 

Dan zijn hier oplossingen voor. 

Bijvoorbeeld het gebruik van een 

sleutelkastje of een sleutel-app. 

Hiermee kunt u ook anderen toegang 

tot uw woning verschaffen! Vanuit 

veiligheidsoverwegingen nemen wij 

geen huissleutels in ontvangst.  

Uw wijkverpleegkundige kan u over de 

mogelijkheden informeren of bel voor 

meer uitleg (tijdens kantooruren) met 

onze Zorgcentrale.

Wij werken samen met u

Wij dragen graag bij aan een leven 

zoals u dat wenst. Ter ondersteuning 



 
TWB Zorgcentrale 

 
24 uur, 7 dagen per week 

en 365 dagen per jaar 
bereikbaar voor u!  
088 560 20 00

maakt de wijkverpleegkundige 

samen met u uw zorgplan waarin 

we de afspraken vastleggen. Al uw 

gegevens nemen wij op in het digitaal 

zorgdossier. Dit dossier is beveiligd 

en voldoet aan de strengste privacy-

normen. U krijgt zorg van een vast 

team. Uw zorgverlener rapporteert 

via zijn of haar telefoon over uw 

zorgsituatie in dit dossier. Zo blijft het 

team goed op de hoogte. 

 

Natuurlijk heeft u ook toegang tot 

uw dossier. Dat gaat via het digitale 

dossier CarenZorgt. U regelt uw 

toegang via de toegangscode die op 

de eerste pagina van deze brochure 

staat genoteerd. Hiermee heeft u 

toegang tot uw eigen digitale dossier 

en uw planning. U kunt ook zelf 

notities toevoegen. Het is ook mogelijk 

om anderen, zoals uw mantelzorger, 

toegang geven tot uw dossier. Wilt u 

weten hoe dit werkt, raadpleeg dan 

de instructie van CarenZorgt of kijk op 

www.carenzorgt.nl. 

Samenwerking met andere 

zorgverleners

De zorgverleners uit uw team werken 

nauw samen met huisartsen en 

(regionale) ziekenhuizen. Op deze 

manier kunnen we onze belofte om 

mensen zo lang mogelijk thuis te 

kunnen laten wonen, waarmaken.

 

Belangrijk bij opname in het  

ziekenhuis

Wordt u onverwacht opgenomen in het 

ziekenhuis? Laat ons dat zo spoedig 

mogelijk weten. Wij kunnen dan met 

uw toestemming uw zorggegevens aan 

het ziekenhuis overdragen.

Wij komen op de afgesproken tijd

De wijkverpleegkundige stemt met 

u de zorg en de zorgtijden af. Op de 

dag van uw zorgverlening kunt u in 

het digitale dossier CarenZorgt zien op 

welk tijdstip u ingepland staat.  

Zorgverlening aan cliënten is echter 

niet altijd voorspelbaar en planbaar. 

Dit betekent dat u uw zorgverlener 

vanaf 30 minuten vóór tot 30 minuten 

ná dat tijdstip kunt verwachten. 

Zorg is mensenwerk. De zorg aan 

de cliënt voor u kan korter of langer 

duren dan gepland, waardoor uw 

zorgmoment wat vroeger of later valt. 

Wij vragen uw begrip hiervoor. Ook 

ú kunt bijdragen aan zorgverlening 

binnen het afgesproken tijdsblok. 

Wij vragen u om uw eigen afspraken, 

zo veel mogelijk buiten het voor u 

gereserveerde tijdsblok te plannen. 

Alleen op deze manier kunnen we de 

juiste zorg aan u en andere cliënten 

verlenen.

Afmelden van zorg 

Het kan altijd voorkomen dat u afwezig 

bent op de dag of het geplande 

moment dat u zorg zou ontvangen. Wij 

vragen van u – indien mogelijk – deze 

wijziging zo spoedig mogelijk en in 

ieder geval 24 uur voor het geplande 

zorgmoment aan ons door te geven 

via het teamtelefoonnummer. Het 

teamnummer vindt u op de eerste 

pagina van deze brochure. 

Wij informeren u als er iets verandert

Wij vinden dat uw afgesproken zorg 

altijd door moet gaan. Toch kunnen 

er omstandigheden zijn waardoor 

wij de zorg moeten verschuiven naar 

een andere dag of een ander tijdstip 

(bijvoorbeeld ijzel/sneeuw of een 

calamiteit). Uiteraard informeren 

wij u hierover en heeft medisch-

noodzakelijke zorg altijd voorrang. 

Ook kan het zijn dat we dan aan u 

vragen of uw mantelzorger de zorg 



tijdelijk over kan nemen. Wij vragen uw 

begrip als een dergelijke onvoorziene 

omstandigheid zich voordoet.

 

Wij leiden nieuwe zorgverleners op

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Dat 

betekent dat we bevoegd zijn tot het 

bieden van stages en leerbanen voor 

studenten van het middelbaar en 

hoger beroepsonderwijs. Dit betekent 

ook dat wij stagiaires en studenten 

(onder begeleiding) inzetten in onze 

zorgverlening. 

Wij vragen u om open te staan voor 

zorgverlening met hulp en inzet van 

stagiaires en studenten. Op deze 

manier kunnen we nu en in de 

toekomst de zorg (blijven) verlenen 

waar mensen een beroep op moeten 

doen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw 

gegevens

Wij respecteren uw privacy en gaan 

zorgvuldig om met uw gevoelige 

gegevens. Hoe wij omgaan met uw 

gegevens, kunt u teruglezen in ons 

privacyreglement dat te vinden is op 

onze website. Zoals u kunt rekenen 

op onze integriteit, verwachten we dat 

ook van u.

Wij bieden alle zorg in uw 

thuisomgeving

TWB staat voor de beste thuiszorg. 

Dat betekent dat wij alle zorg 

in uw thuisomgeving bieden: 

verzorging, verpleging, medisch 

specialistische zorg, gespecialiseerd 

verpleegkundigen, palliatieve zorg, 

nachtzorg, casemanagers dementie en 

diëtisten. Daarnaast bieden we ook 

de mogelijkheid voor huishoudelijke 

ondersteuning, thuisbegeleiding, 

dagbegeleiding, personenalarmering,

maaltijdondersteuning en kunt 

u particuliere zorg inkopen. Uw 

wijkverpleegkundige kan u informeren 

over de mogelijkheden.

Als thuis wonen niet meer gaat

Soms is thuis wonen niet meer 

veilig of gewenst. Ook dan is uw 

wijkverpleegkundige er om u te 

begeleiden met de vervolgstappen. 

De kosten van wijkverpleging 

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten 

voor wijkverpleging. Hiervoor bent 

u geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Hebt u een PGB, een Wlz-indicatie of 

een Wmo-beschikking, dan gelden 

er andere regels. Geef dit aan bij uw 

wijkverpleegkundige. 

Bent u (niet) tevreden? 

Heeft u een compliment? Dat 

horen wij graag! U kunt uw reactie 

achterlaten via onze website www.

twb.nl, via www.zorgkaartnederland.

nl of wacht op ons jaarlijks 

cliënttevredenheidsonderzoek. 

Kan het beter? Ook dat horen wij 

graag. U kunt hiervoor contact 

opnemen met uw wijkverpleegkundige. 

U kunt ook een reactie achterlaten op 

onze website: www.twb.nl. Hier vindt 

u ook ons klachtenreglement. Onze 

Algemene Voorwaarden kunt u nalezen 

op onze website.
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