
Dienst Thuisverpleging
Mandellaan 101, 8800 Roeselare

Bel of mail ons op:
051 24 60 50
thuisverpleging@zbroeselare.be

THUISVERPLEGING
met de glimlach



De naam van onze organisatie zegt het al. Zorgbedrijf 
Roeselare zet zich iedere dag in voor het verlenen van 
kwaliteitsvolle en betaalbare ‘zorg’, en we doen dit voor 
iedere fase van het leven. Je kan bij ons terecht voor 
Kindzorg, Thuiszorg en Ouderenzorg.

Iedere dag opnieuw geven een 750-tal medewerkers het 
beste van zichzelf om je te omringen met de warme zorg 
die je verdient. Ben je als ouder op zoek naar kinder- 
opvang of ondersteuning bij de ontwikkeling van je 
zoon of dochter? Kunnen we je helpen om als oudere 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Denk je na over 
de stap richting een woonzorgcentrum? We wijzen je de 
weg en gaan samen op zoek naar wat jij nodig hebt.

Zorgbedrijf Roeselare is je partner doorheen je leven en 
schrijft met de glimlach mee aan je verhaal.  
En dat allemaal binnen één organisatie. 



ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
SAMENWERKING, PROFESSIONALITEIT, 
INTEGRITEIT, KLANTGERICHTHEID & 
ENGAGEMENT

Het zorgbedrijf bestaat 
uit 3 zorgpijlers:

KINDZORG
THUISZORG

OUDERENZORG

WAAROM THUISVERPLEGING?

Zorgbedrijf Roeselare dekt met de dienst “Thuisverpleging met de glimlach” het 
volledige landschap van thuiszorg af. Naast bestaande diensten zoals warme 
maal  tijden aan huis, een klusjesdienst, huishoudhulp of boodschappendienst. 
Deze dienst past volledig binnen onze visie om er voor jullie te zijn in iedere fase 
van je leven.

Door de oprichting van de dienst “Thuisverpleging met de glimlach”, wordt niet 
alleen het volledige landschap van thuiszorg afgedekt, maar ook dat van ouderen -
zorg. Ouderen kunnen bij ons terecht van het moment dat ze lichte zorg nodig 
hebben, tot ze geconfronteerd worden met een hogere nood aan zorg. En dat 
maakt Zorgbedrijf Roeselare uniek.

Met onze dienst willen we het verschil maken op vlak van ‘tijd’ en ‘glimlach’. 
Onze thuisverpleging wil instaan voor een warme zorg waarbij jij centraal staat.

Als thuisverpleegkundigen zetten we ons elke dag opnieuw in om je zo lang moge-
lijk in jouw vertrouwde omgeving te laten wonen, revalideren, ... Dit doen we door 
je niet als patiënt, maar vooral als ‘mens’ te benaderen en zorg en ondersteuning 
op maat aan te bieden. Onze missie is duidelijk: jouw levenskwaliteit behouden 
en als het even kan, verbeteren. 

We doen dit in samenwerking met de huisarts en eventueel andere professionele 
hulpverleners. We zorgen voor een correcte infodoorstroming wanneer je tijdelijk 
of permanent in een ziekenhuis, kortverblijf of binnen een woonzorgcentrum opge-
nomen wordt. Je hoeft je daar dus geen zorgen meer om te maken. Uiteraard 
voldoen al onze initiatieven aan de hoogste kwaliteitsnormen. We voorzien zelfs 
een coach om onze verpleegkundigen bij deze kwaliteitsvereisten te ondersteunen. 
Kwestie van jou te kunnen garanderen dat je optimaal verzorgd wordt.



WAARVOOR KAN JE BIJ DE DIENST 
THUISVERPLEGING TERECHT?

Je kan bij onze dienst terecht voor alle verpleegkundige zorgen aan huis. Naast hulp 
voor dagelijkse persoonlijke verzorging (wassen, kleden,…) helpen onze verpleeg-
kundigen je bij alle acute, chronische of technische zorgen. Onze zorg gebeurt altijd 
in nauw contact met je huisarts, familie, apotheek, palliatief netwerk of andere 
eerstelijns hulpverleners.

Een greep uit onze diensten:
• inspuitingen
• (complexe) wondverzorgingen, compressietherapie, stomazorg
• diabetesbegeleiding
• sondevoeding, pijnpomp, chemotherapie
• hulp bij klaarzetten en/of toedienen van medicatie
• geriatrische, palliatieve, oncologische, psychiatrische zorg
• ondersteuning bij incontinentieproblematiek

Bel ons, mail ons of spring gewoon even binnen, zodat we samen op zoek kunnen 
naar een oplossing op jouw maat.

1. HOE VRAAG JE 
ZORG AAN?
• Telefonisch via 051 24 60 50 
• Per mail via  

thuisverpleging@zbroeselare.be 
• Persoonlijke aanvraag bij de dienst 

Thuisverpleging (dienstencentrum 
Ten Elsberge, Mandellaan 101, 
8800 Roeselare)

2. WAT HEB JE 
NODIG BIJ DE 
OPSTART?
• Doktersvoorschrift (nodig voor alle 

verpleegkundige zorgen, behalve 
hygiënische zorgen)

• Elektronische identiteitskaart (eID). 
• Klevertje mutualiteit

De verpleegkundige beschikt over steriel 
materiaal zoals spuiten, naalden, wond-
zorgsets, …. Heb jij eerder speci fiek 
materiaal nodig voor jouw persoon-
lijke verzorging, zoals zalven, ontsmet-
tings product of verbandmateriaal? 
Dat voorzie je best zelf via je eigen 
apotheker.

Hetzelfde geldt voor de medicatie die 
je inneemt en die wij voor jou kunnen 
klaarzetten.

3. WAAR 
KUNNEN 
WIJ JOUW 
VERZORGING 
UITVOEREN?
• Bij je thuis: jouw verpleegkundige 

spreekt met jou een vast tijdstip af.
• In je service-flat.
• Op je werkplaats in Roeselare: 

bepaalde kleine verzorgingen 
kunnen gerust op je werkplaats 
uitgevoerd worden.

• Op een ander tijdelijk verzorgings-
adres in Roeselare (vb. bij familie, 
vrienden, …).

• In Ten Elsberge, op onze 
verpleegpost.

4. WIE KAN BIJ 
ONS TERECHT EN 
HOEVEEL KOST 
HET?
• Iedere patiënt, ongeacht bij welke 

mutualiteit je aangesloten bent.
• De ziekteverzekering vergoedt de 

prestaties van de verpleegkundige 
via jouw ziekenfonds (derdebeta-
lerssysteem). Je hoeft dus zelf niets 
te betalen. 

Enkel voor een zeer beperkt aantal 
zorgen die niet terugbetaald worden 
door de mutualiteit, kunnen wij een  
kleine vergoeding vragen. Je ontvangt 
maandelijks een attest met een over-
zicht van de geneeskundige zorg die wij 
als dienst Thuisverpleging het zieken-
fonds aanrekenden.

5. HELP ONS BETER WORDEN

Als dienst in groei en lerende organisatie waarderen we je feedback. Heb je tips 
of advies over hoe sommige zaken nog verbeterd kunnen worden? Laat het ons 
zeker weten. We gaan meteen met je feedback aan de slag. 

Je kan terecht op het telefoonnummer 051 24 60 50 bij: 
Mevr. Bouchra Azami Idrissi, diensthoofd.


