Welkom bij Sensire in Montferland

Specialistische zorg - van alle markten thuis

Sensire ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde
omgeving als dat nodig is. Met wijkzorg, zorg
op afstand en gespecialiseerde diensten helpen
wij u gezond te blijven, beter te worden of te
leven met zorg. Zo kunt u uw leven leiden zoals
u gewend bent. Gelukkig kunt u mét zorg vaak
gewoon in uw eigen omgeving blijven wonen.
Door nieuwe technieken is er steeds meer
mogelijk. Bij Sensire hebben we alles in huis
om te zorgen dat u prettig, veilig en zelfstandig
thuis woont: van wijkzorg tot zorg op afstand en
specialistische zorg.

Als u specialistische zorg nodig heeft,
bijvoorbeeld bij astma/COPD, hartfalen of
dementie, biedt Sensire gespecialiseerde
verpleegkundigen en teams die u thuis kunnen
ondersteunen.
Heeft u complexere zorg nodig vanwege een
chronische aandoening, een ernstige ziekte
of een operatie? Bij Sensire kan dat meestal
gewoon bij u thuis, in uw eigen woonkamer of
slaapkamer. Ook bij zorg die voorheen vaak in
het ziekenhuis plaatsvond.

Wijkzorg - passend in uw dagelijks leven
Onze wijkteams helpen u bij alledaagse
bezigheden die u niet meer goed zelf
kunt doen, zoals persoonlijke verzorging,
maar ook bij medische zaken, zoals
medicijngebruik, wondverzorging, het
verwisselen van een katheter of het geven
van injecties staan we voor u klaar. Ook uw
specifieke wensen kunt u met ons bespreken.
Daar nemen we graag de tijd voor, zodat we u
nog wat beter leren kennen. Overdag maar ook
’s nachts kunnen we zorg voor u regelen.

Sensire Wijkzorg

Zorg op afstand - uw eigen tijd
Als aanvulling op de fysieke zorg kunt u thuis
gebruikmaken van een groot aantal digitale
diensten, zoals beeldzorg, personenalarmering,
hulp bij het innemen van medicijnen en
videomonitoring. Voor veel mensen scheelt zorg
op afstand een hoop bezoeken aan de huisarts
of het ziekenhuis, terwijl er veel sneller kan
worden gehandeld als dat nodig is. Dat maakt
het makkelijker om uw dag te besteden zoals u
dat zelf wilt.
Vraag het uw wijkverpleegkundige
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor en
persoonlijk advies. U mag ook gerust bij ons
binnenlopen, u kunt ons vinden op de 1e etage
van het Panhuis. Onderstaand treft u onze
gegevens aan. U kunt ons rechtstreeks bellen of
contact opnemen met Sensire via telefoon 0900
88 56 (dag en nacht bereikbaar).
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