
RSZK Thuiszorg
Zorg en ondersteuning thuis



Elk mens is een uniek persoon en
bepaalt zelf de richting van zijn of
haar leven en de zorg of ondersteuning
die daarbij nodig is. 
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U kunt vertrouwen op onze zorg en 
diensten, zodat u waardig thuis kunt 
blijven wonen. We proberen steeds 
te achterhalen wie u bent, wat uw 
verhaal is, en hoe wij onze zorg en 
ondersteuning daar zo goed mogelijk 
bij aan kunnen laten sluiten. 
  
Wij stimuleren en ondersteunen u en uw 

familie om zoveel mogelijk zelf richting 

te geven aan uw leven. Samen bespreken 

we mogelijkheden, eventuele risico’s en 

worden afwegingen gemaakt. Zo komen 

we tot de zorg die het beste bij u past, 

waarbij we zoveel mogelijk rekening 

houden met uw persoonlijke wensen.

Wij helpen u graag om zolang mogelijk 

thuis te blijven wonen. Samen met de 

wijkverpleegkundige bepaalt u welke 

ondersteuning en zorg daarbij nodig is.  

We gaan hierbij uit van uw veerkracht en 

mogelijkheden. We kijken naar hetgeen u 

nog zelf kan, eventueel met hulp van uw 

familie of omgeving. 

RSZK Thuiszorg is er voor ondersteuning 

bij persoonlijke verzorging en medische 

en verpleegkundige handelingen. 

• Persoonlijke verzorging

 Wanneer u ondersteuning nodig heeft 

bij dagelijkse handelingen, zoals 

opstaan, aan- en uitkleden, wassen en 

douchen of naar bed gaan, kunt u een 

beroep doen op de thuiszorg. 

• Verpleging

 Onze verpleegkundigen zijn opgeleid 

om u te verplegen bij onder andere 

wondverzorging, pijnbestrijding of 

het verwisselen van een katheter. Dit 

gebeurt in samenwerking met u en uw 

behandelend arts.

  

• Terminale zorg

 Mensen die ernstig ziek zijn, willen 

vaak in de laatste levensfase in hun 

eigen vertrouwde omgeving blijven, om 

ook in hun eigen omgeving te kunnen 

sterven. Wij bieden hen en hun familie 

persoonlijke begeleiding en zorg. 

Zorg nodig? 

Wanneer u thuiszorg nodig heeft is er 

een indicatie nodig. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Servicedesk: 

0497 – 33 17 63. De wijkverpleegkundige 

komt bij u thuis en bespreekt 

met u welke zorg u nodig hebt en 

verzorgd de indicatie. De kosten voor 

thuiszorg worden vergoed vanuit de 

basisverzekering. Kijk op www.rszk.nl 

voor meer informatie.   

 

Zorg die het best bij u past!



Langer thuis blijven wonen, dat
is waar RSZK samen met u en uw
mantelzorgers voor gaat.
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Om zelfstandig thuis te kunnen blijven 

wonen, is het belangrijk om zo vitaal 

en fit mogelijk te blijven. Merkt u dat 

uw gezondheid u beperkt in dagelijkse 

dingen? RSZK Behandeling & Begeleiding 

kan u hierbij helpen. 

RSZK Behandeling & Begeleiding biedt 

namelijk paramedische behandelingen, 

geestelijke verzorging, begeleiding en 

adviezen. Niet alleen voor thuiswonende 

senioren, maar ook voor hun 

mantelzorgers. 

Bij RSZK Behandeling & Begeleiding 

werken verschillende behandelaars 

intensief samen. In overleg met u en 

uw arts zorgen we voor een optimaal 

behandelplan, passend bij uw wensen 

en behoeften. De behandeling kan bij 

u thuis plaatsvinden, maar u bent ook 

welkom in één van de praktijken. 

U kunt bij ons terecht voor: 

• Ergotherapie 

• Fysiotherapie

• Logopedie

• Diëtetiek

• Een consult bij de specialist

 ouderengeneeskunde

• Een combinatie van deze    

 behandelingen.

Behandeling of begeleiding nodig? 

Met een verwijzing van uw arts kunt u 

een afspraak bij ons maken. U kunt ons 

telefonisch bereiken op werkdagen van 

09.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 

(0497) 33 18 19.

Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar onze brochure ‘RSZK Behandeling’, 

of kijk op onze website www.rszk.nl. 

Behandeling & Begeleiding

Heeft u zorg of
ondersteuning nodig?
RSZK is dè specialist
op het gebied van
ouderenzorg. 
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RSZK heeft een uitgebreid aanbod aan 

diensten waarmee we u thuis kunnen 

ondersteunen bij hulp en zorg aan huis. 

Voor even, of voor langere tijd. 

 

• Maaltijdenservice

 Bent u niet in staat om zelf te koken 

of boodschappen te doen? RSZK 

maaltijdenservice biedt u op een 

heel eenvoudige manier gevarieerde 

maaltijden aan, waarbij we rekening 

houden met eventuele dieetwensen. 

Wij leveren verse en gezonde 

maaltijden, koelvers bij u aan huis. 

• Hulp bij het huishouden

 Wanneer uw gezondheid u parten 

speelt, als de zorg voor uw ziekte 

partner te veel van u vergt, of

 wanneer u het moeilijk vindt om het 

huishouden te organiseren, kan hulp 

bij het huishouden nodig zijn.

 Wij assisteren en helpen om 

structuur aan te brengen of nemen 

werkzaamheden van u over. Een 

indicatie hiervoor kunt u aanvragen bij 

het WMO-loket van uw gemeente. 

• Huishoudelijke Hulp & Co

 Ook wanneer u geen indicatie heeft en 

op eigen kosten huishoudelijke zorg 

wil ontvangen kunt u bij ons terecht. 

Huishoudelijke Hulp & Co biedt op 

particuliere basis huishoudelijke hulp 

en comfortdiensten voor iedereen! 

Huishoudelijke Hulp & Co is er onder 

andere voor ouderen, maar ook voor 

mantelzorgers en tweeverdieners met 

jonge kinderen.

 Kijk voor meer informatie op

 www.huishoudelijkehulpenco.nl 

   

Diensten bij u thuis
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RSZK biedt een
grote diversiteit
aan zorg en diensten.
Persoonlijk en
professioneel. 

Dagbesteding

Hospice

Geriatrische
Revalidatiezorg

Wonen met zorg

Thuiszorg

Hulp bij het Huishouden

Oirschot

Hilvarenbeek

Goirle

Bladel

Bergeijk Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Heeze-Leende

Cranendonck

Eersel

Reusel - 
De Mierden



� www.rszk.nl

RSZK biedt zorg op maat, zoveel mogelijk gericht 

op zelfredzaamheid en eigen regie. Medewerkers 

van RSZK werken gepassioneerd aan persoonlijke 

zorg, aan het welzijn en de kwaliteit van leven, 

in samenspraak met u, uw mantelzorg en uw 

naasten. 

RSZK ZorgProfessionals

Wielewaal 10 • 5531 LJ Bladel

Telefoon 088-2457795

RSZK biedt zorg op
maat, zoveel mogelijk
gericht op
zelfredzaamheid
en eigen regie.


