Geloof in eigen kunnen
Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.

Medisch Specialistische
Verpleging Thuis (MSVT)
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Aanmeldingen en vragen
rondom zorg/begeleiding:
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

Wordt u binnenkort ontslagen uit
het ziekenhuis? Of staat u onder
behandeling van een specialist uit
het ziekenhuis? Heeft u nog een
tijdje verpleegkundige zorg thuis
nodig? Dit kan zijn voor bijvoorbeeld
wondverzorging, katheteriseren of
een injectie. Schakel dan de Medisch
Specialistische Verpleging Thuis van
Riwis Zorg & Welzijn in.

Advies, instructie en voorlichting
Daarnaast beschikken onze gespecialiseerde verpleegkundigen
over specifieke kennis en ervaring. Tijdens huisbezoeken kunnen
zij advies, instructie en voorlichting (AIV) geven over uw ziekte
of medicijnen. Zo leggen ze bijvoorbeeld uit hoe u medicatie en
hulpmiddelen moet gebruiken en hoe u kunt omgaan met een
ziekte of handicap. Ook kunt u ze vragen stellen over diverse
gezondheidsproblemen.
24/7 beschikbaar
Onze teams zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Contactgegevens
Locatie Tolzicht
06 42 40 25 27

Professionele zorg thuis
Bij MSVT gaat het om minder complexe verpleegkundige zorg die
door verpleegkundigen van Riwis Zorg & Welzijn bij u thuis wordt
verleend. Dit wordt gedaan onder de verantwoordelijkheid van
de betreffende medisch specialist van het ziekenhuis. U krijgt
hierdoor professionele zorg in uw vertrouwde thuisomgeving waar
u anders voor in het ziekenhuis had moeten blijven of waarvoor u
de verpleegkundige in het ziekenhuis had moeten bezoeken.

Locatie De Beekwal
06 23 35 13 97

