Nieuw
in Nijmegen
Langer thuis in uw
vertrouwde omgeving!

Wijkzorg Nijmegen
Graag willen wij ons, Wijkzorg Nijmegen, met trots aan u
voorstellen. Wij zijn een nieuwe thuiszorgorganisatie,
met gemotiveerde medewerkers en een jarenlange
ervaring in de zorg.
Behoud van eigen regie, betrouwbaarheid,
continuïteit, kwaliteit en aandacht staan in onze
zorgverlening centraal.
Wij bieden u professionele verzorging en verpleging,
zodat u langer thuis, in uw vertrouwde omgeving,
kunt blijven wonen.

Financiering
Zorg wordt verleend vanuit de zorgverleningswet (ZVW)
of op basis van persoonsgebonden budget (PGB),
door betrokken, gekwalificeerde medewerkers.
Tevens verzorgen wij de indicatiestelling. U betaalt voor
beide financieringsstromen geen eigen bijdrage!

Onze diensten
Persoonlijke verzorging, waaronder:
• Hulp bij wassen en aankleden;
• Aan-/en uittrekken van therapeutische elastische
kousen of instructie hierbij;
• Aanreiken van medicatie.
Verpleging, waaronder:
• Wondzorg;
• Zwachtelen;
• Toedienen van injecties en andere
verpleegtechnische handelingen.

Met hart
voor de zorg
aan u.

Wie zijn wij
Selina Everkes
Geboren en getogen in Nijmegen
en vanaf 2001 werkzaam in de thuis
zorg. Ik ben gediplomeerd wijkverpleeg
kundige en sinds 2004 teamleider.
Mijn interesse in het vak van verpleegkundige is al heel
vroeg gewekt door het boekje “Nijntje in het ziekenhuis”
van Dick Bruna. Ik heb een duidelijke keuze gemaakt voor
dit beroep en toegewerkt naar wat nu mijn eigen
organisatie is.
Voor het logo hebben we gekozen voor de Nijmeegse brug.
Hiermee willen we aangeven dat we met onze zorg een brug
willen slaan tussen uw behoefte aan zorg en toch thuis in uw
vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Nicole Kaya-Prudon
Sinds 2001 ben ik als verpleegkundige
niveau 4 werkzaam. Eerst 7 jaar in het
ziekenhuis en nu al weer ruim 12 jaar in
de thuiszorg. Ik zou mezelf omschrijven als
iemand die kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft
staan met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Ik vind het heel belangrijk om mensen een
luisterend oor te bieden.

Helga van Haalen-van Wamel
Ook ik ben geboren en getogen in
Nijmegen. Ik ben verantwoordelijk voor
het secretariaat en bied administratieve
ondersteuning binnen Wijkzorg Nijmegen. Met
mijn brede ervaring bij diverse organisaties, waarvan de
laatste 19 jaar binnen de zorg, vind ik het een geweldige
uitdaging om samen met mijn gedreven collega’s Selina
en Nicole op deze trein te stappen.
Ik hoop dat wij samen voor u
het verschil mogen maken.

Behoud van
eigen regie,
betrouwbaarheid,
continuïteit,
kwaliteit en
aandacht.

Voor het aanvragen van zorg of informatie kunt u
telefonisch contact met ons opnemen of
onze website bezoeken.

Wijkzorg Nijmegen
Pieter Zeemanstraat 1A | 6533 NZ Nijmegen
Tel.: 024 - 82 00 321
E-Mail: info@wijkzorgnijmegen.nl
www.wijkzorgnijmegen.nl

