Ondersteuning
voor personen
met een handicap

Jij staat centraal

Familiezorg O-Vl.

“Iedereen streeft naar levenskwaliteit. Dit gaat over

Over ons

alle domeinen van het leven, niet enkel het medi-

Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg en

sche. Met de juiste mensen rondom mij lukt het om

aanvullende thuiszorg. We bieden zorgverlening in

hier elke dag aan te werken.”

palliatieve situaties, bijzondere opvoedingssituaties, bij
personen in armoede, personen met een psychische

Familiezorg O-Vl. bekijkt elke situatie afzonderlijk. Ie-

kwetsbaarheid, personen met een handicap, personen

dereen heeft andere wensen en verwachtingen in

met

het leven. Familiezorg O-Vl. streeft samen met jou

chronische of acute zorgnood en kraamzorg.

dementie,

ouderenzorg,

mensen

met

een

naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit. Hiervoor
gaan we in overleg met jou, je mantelzorger en even-

Daarnaast beschikken we over een poetsdienst en

tuele zorgpartners. Dit gebeurt steeds op gelijkwaar-

klusjesdienst. Jonge personen met dementie kunnen

dige basis en met respect voor jouw keuzes.

terecht in onze vier dagverzorgingscentra.

Wij hebben de mensen, de kennis en de ervaring in

Contacteer ons

huis om jou te helpen bereiken wat je wil.

Tel. regio Oost-Vlaanderen: 09-225 78 83
Tel. regio Vlaams-Brabant: 02-461 29 00
E-mail: info@familiezorg.be
Web: www.familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/
Zorg aanvragen?
Bel ons en wij komen thuis met jou en je mantelzorger
de zorg bespreken.
FAMILIEZORG O-VL.
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent (hoofdzetel)
Bloklaan 38
1730 Asse (bijkantoor)

VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Familiezorg O-Vl

uw zorg in goede handen

Wat kunnen we voor jou doen?

Ben je mantelzorger?

“Zwemmen is steeds mijn hobby geweest. Na mijn

Als mantelzorger zorg je voor je partner, vader,

ongeval dacht ik dit nooit meer te kunnen doen.

moeder, familielid, vriend of kennis en ken je zijn of

Dankzij de samenwerking tussen mijn ergotherapeut

haar wensen en gewoontes het beste. Daarmee ben

en de verzorgenden van Familiezorg O-Vl. kan ik nu

je voor ons een onmisbare partner in de zorg. Samen

terug gaan zwemmen. Dat is voor mij van onschatbare

bespreken we waar we de zorg delen en waar we dit

waarde.”

net niet doen. Dit is iets waar we dagelijks aan moeten
werken.

Familiezorg O-Vl. helpt jou je leven te leiden zoals jij
wil. We werken mee om jouw wensen en ambities te

Onze verzorgenden geven je de mogelijkheid om tijd

realiseren. Tijdens een eerste bezoek bespreken we

voor jezelf te maken. Zo hou je de zorg ook langer vol.

wat jij wil bereiken, bijvoorbeeld samen huishoudelijke
taken

uitvoeren,

begeleiding

bij

persoonlijke

verzorging of meer activiteiten buitenshuis doen.

“Ik

doe

samen

met

mijn

verzorgende

de

boodschappen en daarna koken we. Dit geeft me
tijd om in het weekend een activiteit te doen met

We hebben oog voor jouw totale situatie. Hierbij
vinden

we

de

betrokkenheid

van

eventuele

mantelzorgers of andere hulpverleners belangrijk.
Zo streven we samen naar jouw doelen in het leven.

vrienden.”

Ons personeel
De verzorgenden die bij jou komen hebben ervaring
in de zorg voor personen met een handicap. Naast
ondersteuning

door

sectorverantwoordelijken,

kunnen onze verzorgenden voor specifieke zorgen of
vragen altijd terecht bij interne referentiepersonen.
Zij geven onze verzorgenden advies en komen op
aanvraag ook langs bij je thuis. Verzorgenden krijgen
de nodige ondersteuning.
“Ik heb met de verzorgenden een goede vertrouwensband. Soms praat ik veel, maar zij voelen aan
wanneer ik nood heb aan rust. Het feit dat Familiezorg O-Vl. er is, geeft mij een gevoel van veiligheid.”

