
Sint Annaklooster, 
de beste zorg bij u in de wijk



Thuis is de plek waar u, juist als u extra ondersteuning 

nodig heeft, het liefst wilt zijn.

Om in uw eigen leef- en woonomgeving te herstellen 

na een ziekenhuisopname, zorgen voor een ziek 

gezinslid, of thuis zijn om zo lang mogelijk van uw 

oude dag te genieten en misschien wel om in de 

geborgenheid van uw eigen huis te mogen overlijden. 

Sint Annaklooster organiseert die zorgzame zorg 

vanuit uw woonwijk. Wijkgericht werken biedt 

verschillende vormen van zorg- en dienstverlening 

afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften.

 Even voorstellen 

Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven 
en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en 
dienstverlening willen we mensen in moeilijke situaties ondersteunen 
en begeleiden. Voor meer informatie over het complete zorgaanbod: 
www.sintannaklooster.nl. 



Wijkgerichte thuiszorg 
vanuit het Sint Annaklooster

Wijkgericht werken gaat uit van de persoonlijke 
mogelijkheden van de cliënt. Daarbij wordt ook 
ondersteuning geboden aan familie en mantelzorgers. 
Medewerkers van Sint Annaklooster zullen de 
hulpvraag ombuigen in een zorg-op-maat plan. 
Hierin kunnen alle wensen en mogelijkheden met 
elkaar worden besproken. Zij geven advies, informatie 
en voorlichting met betrekking tot ziekte, het ouder 
worden en wat de beste mogelijkheden zijn om 
de regie en zelfstandigheid te waarborgen in uw 
thuissituatie.

Mocht de thuissituatie om bepaalde redenen niet 
(meer) mogelijk zijn dan biedt Sint Annaklooster 
mogelijkheden voor logeerhuiszorg of hospicezorg. 

Wanneer kan ‘aanvullende’ zorg nodig zijn?
Zorg kan in vele verschillende situaties nodig zijn, 
bijvoorbeeld:
U heeft aanvullende zorg nodig voor of na een 
ziekenhuis-opname.

Door een chronische ziekte, handicap of gezien uw 
leeftijd is zorg nodig om u in staat te stellen zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen.



Onze visie op zorg

• Aandacht • Eigen regie • Vertrouwen • Ondersteunend 

• Mens als geheel • Praktische hulp

Zorgmogelijkheden
Ons thuiszorgpakket omvat verschillende soorten verzorging en 
ondersteuning die naar uw wensen en behoeften kunnen worden ingezet door 
onze professionele zorgverleners.

Persoonlijke verzorging
Wij bieden u hulp bij verschillende handelingen rondom de persoonlijke 
verzorging. Denk hierbij aan hulp bij douchen en aankleden, eten en drinken 
of beweging en houding. 

Naast het ondersteunen bij deze activiteiten werken we samen met u aan 
het stimuleren van de zelfredzaamheid. Soms is het nodig gewone, bekende 
handelingen opnieuw te leren of we leren u nieuwe manieren aan om 
dagelijkse dingen te doen.

Verpleging
Naast de meer verzorgende ondersteuning kan er ook behoefte zijn aan 
deskundige verpleging. De verpleegkundige herkent en analyseert de 
gezondheidsproblemen en kan verpleegtechnische handelingen verrichten 
zoals het toedienen van medicijnen, verzorging van wonden en het geven 
van injecties.



Begeleiding
Deze begeleiding wordt ingezet wanneer u behoefte heeft om (weer) structuur in 
uw dagindeling aan te brengen of bijvoorbeeld na een langdurige ziekteperiode 
weer deel te nemen in de maatschappij.

Geestelijke verzorging
U kunt een beroep doen op professionele hulpverlening bij vraagstukken 
omtrent zingeving aan het bestaan op basis van uw geloofs- en 
levensovertuiging. 
Voor het verrichten van ondersteunende diensten en zorgverlening staan 
gekwalificeerde, betrokken en flexibele zorgverleners klaar. Ziekenverzorgenden, 
(gespecialiseerde) verpleegkundigen en huishoudelijke verzorgenden vullen 
uw behoeften aan zorg professioneel en met persoonlijke betrokkenheid in. 
Ook kunt u een beroep doen op ondersteuning van maatschappelijk werkers 
en geestelijken.



Onze medewerkers uw 
zorgverleners
Onze zorgverleners zijn gebonden aan hun beroepsgeheim en 
werken volgens een strikt privacyreglement, dat betekent dat uw 
privacy gewaarborgd is en uw vertrouwen in onze zorgverleners 
wordt gerespecteerd. 
Ook zijn onze zorgverleners voorzien van een legitimatiebewijs 
van Sint Annaklooster, u weet dus altijd zeker dat u met een 
zorgverlener van onze organisatie te maken heeft, een veilig 
gevoel.

Hoe vraagt u wijkgerichte 
thuiszorg aan?
Wanneer u gebruik wilt maken van wijkverpleging of 
wijkverzorging thuis, kunt u contact opnemen met de 
zorgconsulent van Sint Annaklooster 040 – 2945400 of met 
de wijkverpleegkundige in uw buurt. Voor verzorging en 
verpleging heeft u een indicatie nodig. Medewerkers van 
Sint Annaklooster kunnen deze aanvraag voor u in gang 
zetten. Na ontvangst van de indicatiestelling nemen we 
contact met u op om concrete afspraken te maken over 
de zorgverlening. Ook voor particuliere zorg en PGB zorg 
hebben wij mogelijkheden. Vraag er gerust naar.

U krijgt een contactpersoon die de verdere uitvoering van 
de zorg met u regelt en die aanspreekpunt is voor vragen 
en wensen. Vanzelfsprekend kunt u het aanvragen van 
zorg ook laten doen door bijvoorbeeld familieleden of uw 
huisarts. 



Informatie
Centraal Kantoor 
Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE Eindhoven
 
T 040 294 54 00
F 040 294 54 01

Info@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl

Zie op de volgende bladzijden de 
contactgegevens van de wijkteams.
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