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OTV Home Care Limburg
Busweg 6-8
3600 Genk
T. 089 35 44 55
E. palliatievezorg@otvhomecare.be
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Website
www.otvhomecare.be
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OTV Home Care Antwerpen/Vlaams-Brabant

Palliatieve
zorg

Onze palliatieve zorgkundige biedt discrete hulp op verschillende
gebieden:
 ondersteuning bij de verzorging van de zorgbehoevende;
 mentale ondersteuning voor de zorgbehoevende en omgeving;
 ondersteuning bij allerhande huishoudelijke taken;
 hulp bij het ontvangen van bezoek;
 …

Onze troeven
Onze palliatieve zorgkundigen zijn professioneel opgeleid en worden
permanent bijgeschoold.
Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel.
Wij hebben geen wachtlijsten. De palliatieve zorg wordt opgestart wanneer
je dat wenst.

Praktisch

Ondersteuning nodig ?

Je kan ons steeds telefonisch of via mail bereiken tijdens de kantooruren.

Onze thuiszorg staat voor je klaar.

Wanneer je overweegt om palliatieve zorg te nemen, kan één van onze
regioverantwoordelijken bij je langskomen om kennis te maken, de werking
van onze dienst uit te leggen en de exacte kostprijs te berekenen.

Zorg op maat voor personen met een palliatieve zorgnood
Onze palliatieve zorg is er voor iedere zorgbehoevende persoon en zijn of
haar omgeving tijdens deze specifieke zorgperiode.
Graag verblijven we tijdens onze laatste levensfase in onze eigen vertrouwde
omgeving, omringd door onze eigen zorgverstrekkers en hulpverleners.
Een vertrouwd en warm gevoel in deze moeilijke periode is belangrijk
opdat we volledig onszelf kunnen zijn.
Met onze palliatieve zorg bieden we niet-medische ondersteuning tijdens
deze zorgperiode. De hulp wordt op vraag van de hulpbehoevende of zijn
of haar omgeving opgestart en blijft zolang dit gewenst wordt.
Onze palliatieve zorgkundigen zijn professioneel opgeleid en staan garant
voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Beslis je om te starten met palliatieve zorg, dan wordt een dossier
opgemaakt en de praktische afspraken vastgelegd.
Heb je nadien nog bijkomende vragen of bedenkingen? Aarzel niet om
contact met ons op te nemen!

Kostprijs
De prijs voor de palliatieve zorg is afhankelijk van jouw gezinssituatie
en het gezinsinkomen. Je kan ook een tussenkomst krijgen voor onze
palliatieve zorg via verschillende ziekenfondsen. In heel wat gevallen
kan je een deel van de kosten voor palliatieve zorg recupereren via jouw
hospitalisatieverzekering.

