Wie zijn wij?

Hoe krijgt u zorg?

OmniaZorg biedt thuiszorg op maat voor
iedereen die thuiszorg nodig heeft. Jong
en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt,
ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
Wij streven ernaar te voorzien in uw
persoonlijke wensen en behoeften, door zo
veel mogelijk te werken met vaste
zorgverleners die uw situatie kennen,
begrijpen en respecteren.

Voor meer informatie of direct aanmelden
voor thuiszorg

OMNIAZORG

Neem dan contact op met ons op het
telefoonnummer 085 – 40 19 210 of vul het
formulier op de website www.omniazorg.nl
zo volledig mogelijk in en wij zullen uw
aanmelding zo snel mogelijk in behandeling
nemen, u informeren en vervolgafspraken
maken.

Wij spreken letterlijk en figuurlijk uw taal.
OmniaZorg biedt de volgende diensten:
- Hulp in de huishouding
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding en ondersteuning
- Dagbesteding
OmniaZorg biedt naast deze diensten ook
advies en voorlichting en verwijst zorgvrager
indien nodig, door.

facebook.com/omniazorg
085 40 19 210
085 30 30 610
info@omniazorg.nl

Uw partner in de thuiszorg

www.omniazorg.nl

• Huishoudelijke hulp
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Begeleiding

Goudstraat 99a
2718 RD Zoetermeer

Persoonlijk & Betrokken

Persoonlijk & Betrokken

085 40 19 210
www.omniazorg.nl

Welke zorg leveren wij?
Verpleging
Verpleging wordt verleend door
gediplomeerde en BIG geregistreerde
verpleegkundigen. Ze helpen u bij het
verrichten van verpleegtechnische handelingen,
zoals wondverzorging, toedienen van
medicijnen, geven van injecties, advies over
hoe om te gaan met de ziekte, het zelf leren
injecteren et cetera. Zo kunt u zo lang mogelijk
zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven
wonen. Verder is onze noodtelefoon 24 uur
per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Verzorging
Wanneer u tijdelijk voor een korte periode,
bijvoorbeeld doordat u ziek bent, na een
ongeval of een ziekenhuisopname. Maar ook
voor langere periodes, bijvoorbeeld door een
beperking, hulp nodig hebt, kunt u een
beroep doen op onze verzorgenden. Of u nu
een helpende hand nodig heeft bij onderdelen
van de dagelijkse verzorging zoals bij het
aantrekken van de steunkousen, het in- en uit
bed stappen of dat u volledig ondersteund
wordt bij activiteiten als douchen, aankleden
of uitkleden. OmniaZorg levert u de zorg die
past bij uw wensen en behoeften.
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke taken kunnen u op een gegeven
moment te zwaar worden. Denk hierbij aan
boodschappen halen, het dweilen van de

keukenvloer, stofzuigen en het schoonmaken
van het toilet. Wij kunnen u hierbij helpen.
Met u wordt er afgesproken bij welke
huishoudelijke werkzaamheden u
ondersteuning kunt ontvangen. U krijgt dan,
op de met u afgesproken tijden, bezoek van
één van onze professionele medewerkers
huishoudelijke hulp.
Begeleiding
Onze begeleiding is gericht op bevordering,
behoud of compensatie van uw
zelfredzaamheid. Onze professionele
begeleiders helpen u graag. OmniaZorg biedt
dan ook individuele begeleiding bij u thuis aan.
U wordt door ons begeleidt, daar waar
vaardigheden in zelfstandige uitvoering van
taken tekortschieten.
Dagbesteding
Voor mensen met een lichamelijke en/of
psychogeriatrische beperking kan
dagbesteding een uitkomst bieden om zo lang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Door
gebruik te maken van dagbesteding/
dagbehandeling krijgt de cliënt dagritme,
verbetering van de kwaliteit van het leven en
dient als respijtzorg voor de partner en/of
familieleden. Zodoende kan de partner/
mantelzorger de zorg langer vol
houden.

Waarom kiezen
voor OmniaZorg?
Respectvol, persoonlijk en betrokken
Deze kernwaarden staan bij OmniaZorg hoog
in het vaandel en zijn leidend bij het leveren
van ondersteuning en zorg. Vanuit
persoonlijke aandacht stellen we uw wensen
centraal, hierbij worden uw culturele en
religieuze waarden en normen op een
respectvolle en professionele manier benaderd.
Vanuit onze betrokkenheid is afstemming met
de mantelzorger(s) en familie een essentieel
onderdeel in het leveren van de benodigde
zorg en ondersteuning. Wij doen er alles aan
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

