
Zorg ontvangen is iets heel persoonlijks. 
U laat iemand toe in uw  dagelijkse leef-
omgeving en u laat uw zelfstandigheid een  
beetje los. De zorgverleners van ZorgFront  
weten dat maar al te goed. Daarom hebben wij 
naast oog voor uw situatie, vooral oog voor u.  
Wij ontzorgen, maar kijken ook naar wat u 
nog wel kunt. 

Thuiszorg van ZorgFront helpt u bij het zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen, ver-
trouwde omgeving. Door omstandigheden, 
ziekte of ouderdom is het mogelijk dat u op 
een zeker moment thuis meer ondersteu-
ning nodig heeft. Bijvoorbeeld bij lichamelijke  
verzorging of bij het innemen van medicatie.

ZorgFront  
zorg die verder gaat

ZorgFront levert thuisverpleging, 
persoonlijke verzorging en  
gespecialiseerde verpleging. Deze 
worden vanuit de Zorgverzekerings-
wet vergoed.  Als basis voor de te 
leveren zorg dient altijd een indicatie 
te worden vastgesteld.

Wijkverpleging

Zorg waarop u kunt vertrouwen
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Diensten

Dagelijkse persoonlijke verzorging is belang-
rijk. Wij helpen u daarom graag met wassen 
en aankleden.

Na een operatie of bij ziekte is er soms hulp 
nodig die verder gaat dan verzorging alleen. 
Denk hierbij aan wondverzorging, het geven 
van medicatie, injecties enzovoorts. 

Bij post-operatieve zorg, complexe wond- 
verzorging, thuisdialyse, infuustherapie, ook 
bij chronische aandoeningen zoals diabetes, 
COPD, reuma, hart- en vaatziekten en visuele 
beperkingen kunt u rekenen op verpleging en 
begeleiding door gespecialiseerd personeel.

Als er geen uitzicht meer is op genezing staan 
wij voor u klaar. Iedereen verdient het om op 
een rustige, waardige manier, op eigen wijze  
afscheid te nemen van een geleefd leven.
Zo zien wij dat. Wij ondersteunen u en uw 
naasten professioneel en liefdevol.

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Gespecialiseerde verpleging 

Palliatieve terminale zorg

Zorg die recht uit ons hart komt
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De indicatie voor thuisverpleging en persoon-
lijke verzorging wordt vastgesteld door de 
wijkverpleegkundige.
Wanneer u een indicatie heeft voor zorg  
kunt u kiezen voor zorg op basis van uw ziekte- 

kostenverzekering (zorgverzekeringswet): 
ZorgFront regelt dan alles voor u. 

De zorg start vanaf het moment dat de indicatie 
door de wijkverpleegkundige is vastgesteld.

Wijkverpleging aanvragen

Als een patiënt na een ziekenhuisopname thuis
gespecialiseerde medische zorg nodig heeft, 
spreken wij van ziekenhuis verplaatste zorg.
Verpleegkundige handelingen worden dan uit 
naam en onder de verantwoordelijkheid van
de medisch specialisten van het ziekenhuis bij 
de patiënt thuis uitgevoerd.

ZorgFront gespecialiseerde verpleging van hoge 
kwaliteit aan volwassenen en kinderen.
Wij werken nauw samen met de huisartsen en 
medisch specialisten van de ziekenhuizen.
De indicatie voor zorg op basis van de 
gespecialiseerde verpleging wordt vastgesteld 
door uw medisch specialist.

Zorgfront zet zich landelijk in. Zorgfront werkt nauw samen met medisch specialisten en 
verpleegkundig specialisten uit academische en streekziekenhuizen. Zorgfront beschikt 
over een team met technische gespecialiseerde verpleegkundigen die zeer ervaren zijn 
voor het uitvoeren van hoog complexe, voorbehouden en risicovolle handelingen.

ZorgFront gespecialiseerde verpleging in het kort

Voor vragen over onze wijkverpleging of de 
vergoedingen kunt u altijd bij ons terecht via 
onderstaand telefoonnummer of via de mail.

ZorgfrontDH
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Voor iemand die ziek is, kunnen kleine per-
soonlijke wensen in de thuissituatie een groot 
verschil maken. Gewoon thuis slapen of eten 
met uw dierbaren.
Iedere situatie is uniek en elke mens heeft 
zijn eigen wens. ZorgFront verhoogt uw  
zelfredzaamheid terwijl u de regie behoudt. 

Daarom maakt ZorgFront samen met de cliënt 
en zijn of haar naasten een uitgebreid zorg-
plan, waarin alle vragen, mogelijkheden en 
persoonlijke wensen worden meegenomen.
De cliënt krijgt de zorg en verpleging die hij of 
zij nodig heeft, ongeacht de complexiteit van 
de zorgvraag. 

De cliënt en zijn omgeving moeten zich prettig 
voelen bij de geboden zorg. ZorgFront stelt 
een klein vertrouwd team samen rondom de 
cliënt om deze zorg te leveren. 

Onze cliënten hebben daardoor alleen met 
bekende zorgverleners te maken.
Zij voeren tijdens hun bezoek aansluitend alle 
zorgtaken uit. 

Een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven 
leiden is voor iedereen belangrijk. 
Bij ZorgFront worden ernstig zieke volwas-
senen in de eigen vertrouwde omgeving 

verpleegd, door onze deskundige verpleeg-
kundigen. Hierdoor kan de duur van een 
ziekenhuis- of verpleeghuisopname worden 
verkort, of zelfs voorkomen worden.

Regie over eigen leven en zo lang mogelijk thuis blijven

Vertrouwde gezichten

Kwalitatief goede zorg op maat in vertrouwde thuisomgeving

Ziekenhuis verplaatste zorg onder andere:
• Infuus therapieën o.a.: immunoglobuline,
  antibiotica, enzymtherapie, antistollings-
 factoren, heemtherapie etc.
• Palliatieve- en terminale thuisverpleging
• (Hoog complexe) Wondzorg
• Pijnbestrijding  • Chirurgische nazorg

ZorgFront is gespecialiseerd in: Contact
• Folkert Elsingastraat 3-9
 3067 NW Rotterdam
• Ellermanstraat 15 -16 
 1114 AK Amsterdam
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