TWB Thuiszorg met Aandacht
Een thuiszorgorganisatie die, diep geworteld en algemeen bekend in de regio, passende zorg en
ondersteuning biedt zodat onze cliënten langer en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen. Dat is TWB Thuiszorg met Aandacht.

Wie zijn we?
TWB Thuiszorg met Aandacht is dé specialist op het
gebied van thuiszorg in West-Brabant. Al ruim 100 jaar
verwelkomen mensen ons in huis, dag in dag uit. We
zorgen ervoor dat onze cliënten zo veilig mogelijk in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat kan
dankzij ons brede aanbod aan hulpmiddelen en diensten.

Waar staan we voor?
Onze medewerkers hebben de kennis, deskundigheid en
het netwerk om de zelfredzaamheid te verbeteren. Wat
wél kan staat centraal, wat niet meer gaat vullen we aan.
Waar het slim is om krachten te bundelen, doen we dat en
werken we samen. Zo houden we de thuiszorg toegankelijk
voor iedereen die hier een beroep op moet doen in WestBrabant.
We halen ook het beste uit onze medewerkers. Zij werken in
wijkteams waarin alle zorgniveaus zijn vertegenwoordigd.
Zo stemmen zij hun werkzaamheden af op de wensen
en behoeften van de cliënt. Een wijkverpleegkundige
bewaakt de kwaliteit van zorg en stelt een zorgplan op.
Onze medewerkers zijn professionals en blijven dat door
continue scholing.

Diensten- en zorgaanbod
Onze Zorgcentrale

Hierdoor zijn wij 24 uur en 7 dagen per week
telefonisch bereikbaar.

Maatschappelijke Ondersteuning
•
•
•

Huishoudelijke ondersteuning
Dagbegeleiding
Thuisbegeleiding

Wijkverpleging
•
•
•
•
•

Verpleging en Verzorging
Wijkverpleegkundigen en Wijkzusters
Nachtzorg (Ambulante- en Blokzorg)
Palliatieve (terminale) thuiszorg
Topklinische Thuiszorg

Gespecialiseerde zorg en ondersteuning bij:
•
•
•
•
•
•
•
•

CVA
Dementie
Diabetes
Longziekten
Parkinson
Urologie-, Continentie- en Stomazorg
Wondzorg
Leefstijl en Diëtetiek

Particuliere Thuiszorg

Waar zorgen wij?
Met 2000 medewerkers zijn we letterlijk thuis in WestBrabant. We maken kennis met de naasten van onze cliënten,
werken samen met onder andere hun huisartsen, andere
zorgverleners en specialisten. Onze wijkverpleegkundigen
zijn de schakel tussen onze cliënten, andere professionals
en partners in de wijk. Zo kunnen we vroegtijdig inspelen
op signalen en zijn we in staat direct de juiste zorg op de
juiste plek te leveren.

•

Vrijwel al onze gefinancierde zorgdiensten
bieden we ook particulier aan.

Producten en hulpmiddelen
•
•
•

Personenalarmering met triage en
professionele opvolging
Maaltijdenservice aan huis
Hulpmiddelen

Jeugdgezondheidszorg

We zorgen ook voor de allerjongsten. Dat doen we
op onze consultatiebureaus.

Het werkgebied van TWB

Meer weten over TWB? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Onze Zorgcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen
per week bereikbaar via 088 - 560 20 00
info@twb.nl
www.twb.nl

