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Omring u met de beste zorg

P H E B E S TA P P E N P L A N

Dit heeft Phebe u te bieden:

1

mantelzorger (familie) zoeken we uit hoe

Phebe-thuiszorg is een initiatief van Groep Zorg H. Familie.
Het is een samenwerking tussen woonzorgcentrum De Pottelberg en
woonzorgcentrum St-Carolus. Het team van Phebe-thuiszorg bestaat uit
vakbekwame verpleegkundigen met een hart voor thuisverpleging.
Wij komen graag bij u thuis om u met de beste zorgen te omringen
binnen een respectvolle en warmmenselijke relatie.

we u het beste kunnen helpen.

Phebe werkt met referentieverpleegkundigen: dit zijn
gespecialiseerde deskundigen in hun vakgebied.

Samen met u, uw huisarts en/of uw

2

Phebe-thuiszorg verleent u thuis

Met onze kwalitatieve zorgverlening streven we ernaar

kwaliteitsvolle zorg op maat van uw

dat u zo lang mogelijk in uw thuisomgeving kunt blijven.

noden en behoeftes. In dialoog met u

Als het onmogelijk wordt om met thuiszorg geholpen te
worden, kunt u - indien gewenst - voorrang krijgen voor
een verblijf in onze assistentiewoningen of
woonzorgcentrum.
Dag en nacht zorggarantie: 24/24, 7 op 7.
Jarenlange ervaring in de thuisverpleging.

en uw familie stemmen we de zorg af
op uw veranderende noden en wensen.
PHEBE PRAKTISCH
Phebe werkt met de derdebetalersregeling.
In de praktijk wil dat zeggen dat wij de
nodige formaliteiten in orde brengen

Tot uw dienst in acute situaties (dringende zorg) en

met uw mutualiteit. Bij elk bezoek leest

op lange termijn (chronische zorg).

uw verpleegkundige uw elektronische

Deskundig en ervaren in palliatieve zorg.

identiteitskaart (eID) in.

In vertrouwen spreken we samen over de zorg voor later.
We stemmen de zorg af op uw individuele wensen
en noden.
U en uw familie staan centraal.
We geven op regelmatige basis Informatiesessies
rond interessante thema’s.

INTERESSE IN PHEBETHUISZORG?
Contacteer ons gerust voor
bijkomende inlichtingen:
056 23 10 31 - 24/24, 7 op 7
info@phebe-thuiszorg.be

