Waar kan ik informatie
krijgen over mijn ziekte?

Ongeneeslijk
ziek …

Welke hulp kan ik
krijgen ?

Hoe behoud ik een zo
hoog mogelijke kwaliteit van
leven?

DandelionZorg

Mijn moeder is
terminaal en wil graag
thuis verzorgd worden.
Hoe regel ik dat?

Kan ik emotionele
ondersteuning krijgen voor
mijzelf en mijn naasten?

De Kweek 12
6741 ET Lunteren
0318 – 881945
Op werkdagen van 9.00-16.00 uur
info@dandelionzorg.nl
www.dandelionzorg.nl
www.dandeliontraining.nl

Ondersteunt u
thuis bij een
ongeneeslijke
ziekte

In de afgelopen jaren kiezen steeds
meer mensen er voor thuis te
overlijden. De periode voor en
tijdens het proces van sterven, zijn
voor alle partijen een zeer
emotionele en ingrijpende tijd. Wat
vandaag geldt, kan morgen niet
meer van toepassing zijn. Vragen
zijn er voortdurend en problemen zijn
niet eenvoudig oplosbaar en worden
soms verschillend beleefd door de
betrokkenen, ongeacht de
ontwikkeling van het ziektebeeld. In
deze periode moet er veel geregeld
worden. U kunt hiervoor hulp krijgen
van onze casemanager palliatieve
zorg.

Wat doen wij?
Begeleiding bij ongeneeslijke ziekten

Wie zijn wij?
De casemanagers van
DandelionZorg zijn gediplomeerde
verpleegkundigen, gespecialiseerd
binnen de palliatieve hulpverlening in
Midden Nederland. De hulpverlening
is erop gericht om u zo lang en zo
prettig mogelijk, uw leven in uw
eigen vertrouwde omgeving te laten
leiden.

Het omgaan met een ongeneeslijke
ziekte is een gecompliceerd proces.
Het omvat zorg om het lijf, zorg om het
dagelijks leven, zorg om elkaar, zorg om
de zorg(en).

Als casemanagers zetten wij ons
maximaal in, om uw wensen en die
van uw naasten zo goed mogelijk
waar te maken. Wij inventariseren
uw vragen, wensen, problemen en
zorgbehoeften daarna krijgt u van
ons een voorstel waarin staat
welke zorg wij voor u kunnen
regelen. Wij nemen u het regelwerk
uit handen en gaan in overleg met
zorginstanties en zorgverleners om
uw wensen te realiseren. De zorg
zelf, wordt niet door ons
uitgevoerd, maar door daarin
gespecialiseerde deskundigen.
Desgewenst treden wij op als
contactpersoon. U houdt de regie,
de casemanager biedt de juiste
ondersteuning.

Hoe verder?
Voor vragen of wanneer u gebruik
wilt maken van de casemanagers
van DandelionZorg, kunt u contact
met ons opnemen voor een
kosteloos intakegesprek bij u thuis.

