
 

 

  

Thuiszorg



Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Marga Klompé 
en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging, persoonlijke 
verzorging tot verpleging bij u thuis.

Huishoudelijke verzorging
Het huishouden doen kan soms 
 behoorlijk zwaar zijn. Een huishoudelijk 
medewerker kan hulp bieden bij het 
dweilen, stofzuigen, ramen zemen en 
de bedden verschonen.

Afhankelijk van de indicatie van
de gemeente helpen we u graag bij:

• brood en/of warme maaltijden 
bereiden

• lichte schoonmaak en  
opruimwerk zaamheden in huis

• schoonmaken, sanitair en keuken

• stofzuigen, soppen en dweilen  
van vloeren

• bedden opmaken, afhalen en 
 verschonen

• beperkte verzorging van huisdieren 
en planten

• opruimen huishoudelijk afval

Persoonlijke verzorging
Kunt u door een aandoening of 
 beperking niet meer helemaal goed 
voor u zelf  zorgen? Dan kan Thuiszorg 
 Marga  Klompé u hierin ondersteunen 
met  persoonlijke verzorging. 
U kunt dan denken aan: 

• wassen (geheel of gedeeltelijk, 
in bed, douche of aan de wastafel), 
haren wassen

• hulp en begeleiding bij het  
aan of uitkleden

• hulp bij het aanbrengen of  
aantrekken van hulpmiddelen,  
prothesen, elastische kousen

• hulp en begeleiding bij toiletgang

• hulp en begeleiding bij onder andere:
  mond en gebitsverzorging  

 (waaronder prothese)
  scheren en hand en voetverzorging
  sieraden omdoen, enz.

Verpleging thuis
Er kan tegenwoordig veel thuis waar
voor u vroeger naar het ziekenhuis zou 
moeten. Voor een infuus of sonde
voeding hoeft u niet altijd te worden 
opgenomen. U kunt in veel gevallen 
de apparatuur thuis krijgen. Met een 
duidelijke instructie en begeleiding 
kunt u zich thuis zelf redden. Een ver
pleegkundige geeft u de nodige uitleg, 
beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor 
dat alles goed verloopt. 

Thuiszorg Marga Klompé beschikt over 
een gespecialiseerde wondverpleeg
kundige. Hierdoor is ziekenhuisopname 
niet altijd nodig of kan ontslag uit het 
ziekenhuis versneld worden. 

Individuele begeleiding thuis 
Als u bent aangewezen op een vaste 
dagstructuur en op individuele onder
steuning thuis kunnen we u daarbij 
helpen. Uw hulpvraag kan dan bijvoor
beeld bestaan uit: 

• het bieden van een  
dag opstart moment 

• het maken van een weekrooster 
inclusief afspraken en het evalueren 
van de uitvoering 

• het bieden van hulp bij de  uitvoering 
van de dagelijks voorkomende 
 praktische activiteiten

Zorg in het hospice
Hospice De Lelie in Winterswijk levert 
zorg aan mensen in hun laatste 
levens fase, waarbij thuisverzorging 
niet mogelijk is. Het hospice biedt dan 
uitkomst en wordt hierin ondersteund 
door een vast zorgteam van Thuiszorg 
Marga Klompé.

Deskundige medewerkers 
Onze medewerkers worden geschoold 
volgens de geldende wet en regel
geving. Zij zijn op de hoogte van de 
actuele ontwikkelingen binnen de 
zorg en dienstverlening. Ze zijn alert 
op  veranderingen in uw situatie. 
 Bijvoorbeeld wanneer u misschien 
wat meer of andere zorg  nodig heeft. 
In overleg met u wordt er dan direct 
actie ondernomen. Een  prettig idee.

Wat kost het? 
De kosten voor huishoudelijke 
 verzorging en individuele begeleiding 
van Thuiszorg Marga Klompé worden 
gefinancierd uit de Wet maatschappe
lijke ondersteuning (Wmo). Dit houdt 
in dat uw gemeente indiceert of en 
hoeveel hulp u nodig heeft. U kunt bij 
het zorgloket van uw gemeente een 
aanvraag indienen. 

Voor de diensten huishoudelijke 
verzorging en individuele begeleiding 
wordt een eigen bijdrage gevraagd via 
het Centraal Administratie Kantoor 
 (afgekort CAK). Op www.hetcak.nl 
vindt u informatie over de wijze waarop 
de eigen bijdrage wordt bepaald. 

 
Thuiszorg Marga Klompé:
alle zorg binnen handbereik!



 

 

  

Persoonlijke verzorging en  verpleging 
worden geïndiceerd door de wijk
verpleegkundige van Thuiszorg 
 Marga Klompé. De wijkverpleeg
kundige  bekijkt of en wat u nodig 
heeft. Persoonlijke verzorging en 
verpleging worden gefinancierd uit de 
Zorg verzekeringswet. Deze diensten 
vallen onder het basispakket van uw 
zorgverzekering en niet onder de eigen 
bijdrage. 

U kunt ook met een persoongebonden 
budget (PGB) een beroep op ons doen. 
We adviseren u graag over de mogelijk
heden en wat in uw situatie het beste 
zou passen.

Ook is het mogelijk om zonder 
 indicaties bovengenoemde zorg te 
 krijgen. U betaalt dan zelf voor de 
thuiszorg die u van Thuiszorg Marga 
Klompé ontvangt. 

Meer weten?
Wilt u meer weten of een vrij blijvend 
informatief gesprek  aanvragen? 
Neem dan contact op met Service & 
 Bemiddeling van Marga Klompé  
T 0544 47 41 14 of mail naar  
service loket@szmk.nl. 

Spreekuren op locaties 
U kunt ook gebruik maken van de  
spreek uren die onze adviseurs op vaste 
tijden in onze locaties hebben.  
Voor meer  i nformatie kunt u onze web
site  bezoe ken: www.margaklompe.nl.
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Voor het beste  
van elk moment

Thuiszorg
Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00

Ons verhaal
Wij zijn Marga Klompé en samen met vrijwilligers, mantel zorgers, collega's 
en samenwerkings partners zetten wij ons er elke dag voor in om het beste uit 
elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten, 
de moeilijke momenten, maar juist ook die 'gewone' momenten die voor een 
stukje geluk kunnen zorgen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij 
deze regio past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach. 


