Hoe kom ik in aanmerking voor Joris Thuis
Indien u meer informatie wilt over indicatie, thuiszorg of alarmering, dan kunt u bellen
met Joris Advies via (0499) 75 04 00. De medewerkers van Joris Advies helpen u graag
verder.
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Joris Zorg, de organisatie
Joris Thuis is onderdeel van Joris Zorg in Oirschot, een zelfstandige zorgorganisatie die
actief is voor ouderen in de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Zorg is een kleine,
informele organisatie die zich kenmerkt door de kernwaarden ‘dialoog, initiatief, betrouwbaarheid en gastvrijheid’. Op basis van deze waarden biedt Joris zorg op maat,
afgestemd op ieder individu.
Joris Zorg heeft diverse diensten; Joris Zorg, Joris Thuis, Joris Kookt, Joris Welzijn en Joris
Advies. Mocht u gebruik willen maken van onze zorg of diensten, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met Joris Advies via (0499) 75 04 00. Zij denken met u
mee en nemen de tijd. Ze zijn er speciaal voor u.
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Personenalarmering
Joris Thuis biedt professionele alarmering aan ouderen en hulpbehoevenden. Met één
simpele druk op de knop kunt u hulp inroepen van een professionele zorgverlener. Met
professionele alarmering kunt u zelfstandig wonen met een veilig gevoel.
Nadat u zich heeft aangemeld, plaatst onze technische medewerker de alarmeringsinstallatie bij u thuis. Een stopcontact en een telefoonaansluiting zijn voldoende. Bij het
alarmeringstoestel hoort een halszender. Het systeem wordt direct in werking gesteld
en u ontvangt ter plekke de nodige uitleg. Wanneer u alarmeert, krijgt u direct verbinding met een zorgverlener van Joris Zorg. Deze luistert naar uw vraag en zet de juiste
zorg in. De zorgverlener is 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar als u acute zorg
nodig heeft die niet levensbedreigend is.

De meeste mensen willen zo lang mogelijk genieten van hun oude dag, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dan kan het prettig zijn om ter ondersteuning, professionele zorg aan
huis te krijgen. Joris Thuis helpt u daarbij.
Wanneer u zelfstandig woont, kan Joris Thuis u ondersteunen met verpleging, persoonlijke verzorging of huishoudelijke werkzaamheden. Met deze zorg aan huis kunt u zo lang
mogelijk zelfstandig blijven. Thuiszorg kan ook voor een korte periode worden ingezet,
bijvoorbeeld als u ziek bent of herstelt van een operatie. Door onze jarenlange ervaring
ligt onze specialisatie bij de ouderenzorg, maar vanzelfsprekend helpen wij iedereen met
een zorgvraag. Leeftijd speelt daarbij geen enkele rol.

Informatie over personenalarmering en de kosten daarvan, kunt u verkrijgen bij Joris
Advies via (0499) 75 04 00.

Wie is Joris Thuis?
Joris Thuis is een thuiszorgteam dat bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij
zijn werkzaam bij thuiswonende cliënten in de gemeenten Eersel en Oirschot.
Als u zorg krijgt van Joris Thuis wordt u geholpen door een vast team van vertrouwde
mensen waarmee u rechtstreeks in verbinding staat. Als u belt, krijgt u bijvoorbeeld
geen helpdesk maar wordt u direct verbonden met een medewerkster uit uw omgeving.
Net als u wil Joris Thuis graag dat u een vaste verpleegkundige of verzorgende aan huis
krijgt. Een prettig en vertrouwd gevoel, daar gaat hem om.

Zo lang mogelijk genieten!

Wat doet Joris Thuis?
Verpleging
	Verpleging richt zich op het waarborgen of herstellen van uw gezondheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld het klaarzetten en toedienen van medicijnen, het
verzorgen van een wond of stoma, het controleren van lichaamsfuncties (pols,
bloeddruk of bloedsuiker) en het injecteren van bijvoorbeeld insuline. Een gekwalificeerde verzorgende biedt u de gewenste verpleging.
	Het verlenen van terminale zorg en het ondersteunen van hun directe omgeving,
is onderdeel van de verplegende zorg. Dit geldt ook voor nachtzorg die ingezet
kan worden tussen 23.00 en 07.00 uur. Op deze manier is het mogelijk de mantelzorg te ontlasten en te ondersteunen waar nodig.
Persoonlijke verzorging
	Persoonlijke verzorging bestaat onder andere uit ondersteuning bij het opstaan
en naar bed gaan, het aan- en uitkleden, het douchen, toiletbezoek en de huiden haarverzorging. Ook advies en voorlichting maken deel uit van deze zorg.
Huishoudelijke zorg
	Huishoudelijke zorg bestaat uit het ondersteunen bij, of het overnemen van,
huishoudelijke werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan opruimen, schoonmaken, wassen, strijken en het verzorgen van de planten. Ook boodschappen
doen en het bereiden van de maaltijd vallen onder deze hulp.

Ondersteunen waar nodig

