
Vérian Thuyskamer
voel je thuis



De zorg in Nederland is steeds in beweging. We zien veranderingen in de waarden en behoeften ten 

aanzien van zorg en het aantal (complexe) zorgvragen neemt toe. Vérian kijkt steeds hoe we u op 

de juiste manier kunnen blijven ondersteunen. Eén van de ontwikkelingen binnen Vérian is dat we de 

komende jaren naast zorg thuis ook op steeds meer plekken zorg in de wijk gaan aanbieden, in een 

huiselijke sfeer dat voelt als thuis. Zo zorgen we er voor dat u de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.

Welkom thuis bij Vérian

Met het aanbieden van verschillende vormen van 

zorg op een herkenbare locatie in de wijk kunt u zelf 

op afspraak binnenlopen bij onze Thuyskamer en op 

een laagdrempelige manier zorg, ondersteuning en/

of advies en voorlichting ontvangen.

Met onze Thuyskamer willen wij u op uw gemak 

stellen en het thuisgevoel laten ervaren. Er is een 

ontspannen huiselijke sfeer, waar u en ook uw 

naasten in onze huiskamer een kopje koffie kunnen 

drinken en ondertussen de krant kunnen lezen. 

Met het realiseren van de Thuyskamer kan Vérian 

op de juiste manier professionele zorg blijven bieden.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op 

www.verianthuyskamer.nl of 

bel met 055 - 20 028 10



Welke zorg bieden we in onze 
Thuyskamer

Vérian levert samen met ziekenhuizen in de 

regio steeds meer medisch verpleegkundige 

zorg buiten het ziekenhuis, waardoor 

ziekenhuisopnames worden verkort en zo 

mogelijk worden voorkomen. Een groot deel van 

deze medisch verpleegkundige zorg zal in onze 

Thuyskamer worden aangeboden. U kunt hierbij 

denken aan oncologische behandelingen zoals 

immunotherapie en chemotherapie, maar ook 

aan andere infuustherapieën en injecties voor 

uitéénlopende ziektebeelden en aan wondzorg.  

In onze Thuyskamer verbinden wij diensten van 

Vérian met elkaar, bijvoorbeeld door de inzet 

van een diëtiste bij immunotherapie behandeling 

of een longverpleegkundige die instructie of 

voorlichting geeft bij problemen die thuis worden 

ervaren.

• Persoonlijke zorg

• 1-op-1 contact

• Zorgverlener heeft echt de tijd voor de cliënt

• Psychisch minder zwaar

• Dichtbij huis

• Minder tijd kwijt

• Niet hoeven wachten

• Laagdrempeliger

• Parkeren voor de deur

Voordelen die cliënten 
benoemen



Contact
Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens 

kantoortijden (8.00 - 16.30 uur) bellen met de 

receptie, telefoonnummer 055 - 20 028 10 of u kunt 

mailen naar info@verianthuyskamer.nl. Voor meer 

informatie ga naar www.verianthuyskamer.nl


