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Hulp op maat
Thuis of residentieel

Tijdens de nachturen

Voorstelling van Nachtzorg
Antwerpen
Vaak is het gebrek aan professionele
nachtzorg de directe oorzaak tot opname in
een rust- of verzorgingshuis, nog voor de
fysieke en psychische toestand van de
cliënten dit echt noodzakelijk maken.
Ondersteuning tijdens de nachturen voorkomt
het vroegtijdig afbreken van de thuis-woon
situatie. Nachtzorg geeft ademruimte voor de
mantelzorger, rust voor de zorgbehoevende
persoon.
Intensieve samenwerking met 15 partners
uit de thuiszorg en residentiële opvang
geven Nachtzorg Antwerpen een stevige
basis.
De dienstverlening wordt 7 dagen op 7
aangeboden.

Opzet
Hulpverlening op maat, daar staan we voor.
Afhankelijk van de thuissituatie en mogelijkheden van de zorgbehoevende bieden
we de volgende formules aan, of een
combinatie hiervan :
 Nachtzorg thuis met verzorgenden
 Nachtoppas thuis met vrijwilligers
 Tijdelijke nachtzorg in het nachthotel
(residentiele voorziening).
 Tijdelijke nachtzorg op de palliatieve
Eenheid
van
het
Sint
–
Augustinusziekenhuis (overdag is men
thuis)

Minimale voorwaarden
Nachtzorg Antwerpen kent zijn beperkingen,
zowel in middelen als personeel.
Wij hanteren de volgende algemene
voorwaarden waar we met de nodige
soepelheid mee omspringen :
 Zorgbehoevenden,
wonend
in
de
Fusiestad Antwerpen en Zwijndrecht komen zeker in aanmerking
(Postcode 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050,
2060, 2070, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610,
2660)
Door de uitbreiding van de regio, komen nu ook in
aanmerking :
Ekeren, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem,
Wommelgem, Boechout, Hove, Lint, Kontich,
Hemiksem en Aartselaar.

 De zorgbehoevende behoort minstens bij
één van de volgende doelgroepen:
zorgbehoevende in palliatieve situatie
zorgbehoevende in dementerende
situatie
zorgbehoevende met langdurig chronische ziektetoestand
 De hulpvraag kan door verzorgenden,
vrijwilligers of nachthotel (residentiële
opvang) uitgevoerd worden.
 De nacht is ondeelbaar, begin om ca.
22.00u., einde om ca. 07.00u.
 In functie van de mogelijkheden streven
we ernaar 2 à 3 nachten te bieden.
 De zorgbehoevende of zijn omgeving
betalen € 25,00- per nacht
 U kan bij uw ziekenfonds een tussenkomst
aanvragen.

 De
omgeving
van
de
zorgbehoevende kan, zo nodig,
tijdens de nachtzorg inspringen.
 De aanvraag gebeurt bij voorkeur
met medewerking van de huisarts.
 24 op 24u (ook in het weekend) is
er permanentie gewaarborgd door
de wachtdienst van PHA

