V.u.: Paul De Bruyckere, Visstraat 6, 9900 Eeklo 200909412

Karel is door een val van de trap plots op verpleegkundige verzorging aangewezen.
Hij heeft hulpmiddelen nodig en het huishouden
is een probleem geworden. Hij heeft bovendien
heel wat vragen over financiële tegemoetkomingen.
Taken die allemaal door verschillende organisaties
uitgevoerd worden. Vroeger betekende dat drie tot
vier keer bellen. Voortaan is één telefoontje voldoende.

Hoe gaat Karel te werk?
Hij belt het nummer van de zorgtelefoon:
078 152 152.
Een ervaren medewerker:
• geeft een antwoord op al z’n vragen
• gidst Karel door de diensten van de vier
		 organisaties
• vraagt achtergrondgegevens en start met
		 de organisatie van de gevraagde hulp
• of belt terug wanneer niet meteen een
		 antwoord gegeven kan worden.

De voordelen van Karel
•
		
•
•
•
		

Eén centraal aanspreekpunt dat
hem vlot verder helpt
Eén telefoontje volstaat
Kwaliteit en betrouwbare diensten
Altijd bereikbaar:
24 uur op 24, 7 dagen op 7.

De zorgtelefoon
De zorgtelefoon:
078 152 152.
Altijd bereikbaar:
24 uur op 24,
7 dagen op 7.
Voor meer info:
info@zorgtelefoon.be
www.zorgtelefoon.be
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Bel de zorgtelefoon
078 152 152
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Zorg nodig?

Een initiatief van
het Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen:
Familiehulp Oost-Vlaanderen,
Familiezorg Oost-Vlaanderen,
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen,
en de Christelijke Mutualiteiten.
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Een initiatief van het
Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen
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Wanneer je onverwacht ziek wordt en zorg
aan huis nodig hebt, moet er vaak heel wat
geregeld en georganiseerd worden. Op dat
moment wil je een antwoord op al je vragen
en wil je snel verder geholpen worden.
De zorgtelefoon is in dit geval dé oplossing:
één enkel telefoontje volstaat voortaan om
vlot jouw thuiszorg te organiseren.

• herstelverlof en aangepaste vakanties
• vormingssessies en praatgroepen
• volledige organisatie en opvolging van
jouw thuiszorg
• hulpmiddelen
• ﬁnanciële tegemoetkomingen

Informatie
over andere diensten

Centraal
aanspreekpunt!
Heb je zorgen nodig? Bel dan naar de
zorgtelefoon. Eén centraal aanspreekpunt
helpt je vlot verder.
Je krijgt uitleg over alle diensten die de
thuiszorg te bieden heeft. Wij organiseren
wat jij nodig hebt. Of je nu een patiënt of
mantelzorger bent, arts, medewerker van
een ziekenhuis of van een woon- en
zorgcentrum, de zorgtelefoon is er voor
iedereen!
De zorgtelefoon is een samenwerking van
vier organisaties die sinds jaar en dag
actief zijn in de thuiszorg: de Christelijke
Mutualiteit, Familiehulp Oost-Vlaanderen,
Familiezorg Oost-Vlaanderen en het
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Bij de
zorgtelefoon ben je zeker van een betrouwbare en kwaliteitsvolle dienstverlening.

• kinesist, pedicure, kapster,
warme maaltijden,...
• dagopvang, kortverblijf, rusthuizen,...

Onze diensten
Zorg, verpleging en
hulp aan huis
• gezinszorg
• verpleegkundige zorgen aan huis
• poetshulp
• huishoudelijke hulp via dienstencheques
• kraamzorg

Ondersteunende diensten
• begeleiding en maatschappelijk werk
• dieetadvies
• ergotherapie
• personenalarmering
• minder mobielen vervoer
• oppashulp
• karweihulp

• Eén centraal aanspreekpunt dat je vlot
verder helpt
• Eén telefoontje volstaat
• Kwaliteit en betrouwbare diensten
• Altijd bereikbaar: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
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