
INFORMATIE OVER

Thuis

Thuiszorg

FL
.T
H
.0
04

8.
06

13
.1

Postbus 1005
2280 CA  Rijswijk

T 070 - 41 31 000
E info@florence.nl
W www.florence.nl

  florencezorg

Rijswijk*

Steenvoordelaan 388
2284 EJ Rijswijk
T 070 - 754 51 11 
E zorgwinkel.rijswijk@florence.nl

Voorschoten*

De Zeven Provinciën 68
2253 XL Voorschoten
T 070 - 754 42 22
E zorgwinkel.voorschoten@florence.nl

Adressen
Gezondheid EN Zorgwinkels:

Voorburg*

Koningin Julianalaan 40 
2274 JL Voorburg 
T 070 - 754 57 10
E zorgwinkel.voorburg@florence.nl

Den Haag*

Volendamlaan 1166
2547 CZ Den Haag
T 070 - 754 02 00
E zorgwinkel.denhaag@florence.nl 

Servicepunt Wassenaar
Herenweg 6
2242 ES  Wassenaar
T 070 - 754 60 60

Servicepunt Leidsenhage 
Weigelia 10 
2262 AB Leidschendam 
T 070 - 754 36 10

*In deze zorgwinkels kunt u ook terecht voor verpleegartikelen en hulpmiddelen. 
Florence werkt hiervoor samen met Vegro Verpleegartikelen. U kunt ook kijken op 
webshop.florence.nl

Kijk voor 
openingstijden op 
www.florence.nl of 
bel 070 – 41 31 000

zorgadvies,
hulpmiddelen

verpleegartikelen
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Huishoudelijke hulp,
persoonlijke verzorging
en verpleging thuis
Onze gediplomeerde medewerkers 
helpen u vaardig en vakkundig met 
het aan- en uitkleden, douchen,
wassen en naar bed gaan. Zij kun-
nen injecties toedienen, een stoma 
verzorgen of u helpen met de inname 
van medicijnen. Bovendien kunt u bij 
hen terecht voor ondersteuning bij 
hoe u met een ziekte of handicap kunt 
omgaan. Maar ook voor hulp in het 
huishouden of specifi eke zorg voor 
mensen met dementie staan zij voor 
u klaar. Kortom, onze medewerkers 
bieden een kundig advies, een helpen-
de hand én een luisterend oor.

Thuiszorgspecialisten
bij u thuis
De medewerkers van het Technisch 
Thuiszorgteam verrichten technisch 
verpleegkundige handelingen aan 
huis. Zij kunnen bijvoorbeeld bloed, 
medicatie of voeding via uw aderen 
toedienen. Deze specifi eke zorg ligt in 
het verlengde van zorg die in zieken-
huizen geboden wordt.

U bent graag thuis in uw eigen omgeving. Florence begrijpt 

dat als geen ander.  Soms kunt u net wat extra hulp gebruiken. 

Dan kan het prettig zijn als er een deskundige medewerkers 

van Florence bij u langs komt. Onze huisverpleegkundige 

bespreekt graag met u hoe we u kunnen ondersteunen.

Voor het maken
van een afspraak belt 
u met Florence,
070 – 41 31 000.

De huisverpleegkundige
Maakt u zich zorgen over uw gezond-
heid of voelt u zich onveilig thuis? 
Dan kunt u ook contact opnemen met 
de huisverpleegkundige van Florence.
De huisverpleegkundige is een spe-
ciaal opgeleide verpleegkundige die u 
kan helpen in situaties die een prettig 
leven in de weg staan. Samen met 
u kijkt zij naar wat er goed gaat en 
waar u hulp bij nodig hebt. Op een 
groot aantal terreinen kan de huisver-
pleegkundige u helpen oplossingen 
te vinden. Met hulp van mensen uit 
uw omgeving, vrijwilligers of als dat 
nodig is via professionele zorg.

Wat kan Florence nog meer voor u betekenen?

Personenalarmering
Vindt u het prettig zelfstandig te 
wonen met hulp dichtbij? Personen-
alarmering van Florence zorgt ervoor 
dat u ondersteuning kunt inroepen in 
dringende gevallen. Met één druk op 
de alarmknop maakt u contact met 
een medewerker van Florence.

FlorencePas
De FlorencePas biedt ondersteuning 
bij uw dagelijks leven. Boodschappen 
kunnen bijvoorbeeld worden bezorgd, 
de kapper komt aan huis, iemand 
begeleidt u naar uw huisarts of u kunt 
er een dagje op uit. 

Gezondheid en Zorgwinkel
De Gezondheid en Zorgwinkel is er 
voor iedereen met vragen op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Ook als u hulp of advies met betrek-
king tot een zorgvraag nodig hebt zijn 
onze medewerkers graag van dienst. 
En wilt u meer weten over de nieuw-
ste ontwikkelingen op het gebied van 
zorg op afstand, zoals beeldscherm-
zorg? Komt u dan gerust langs! Daar-
naast kunt in de Zorgwinkel verpleeg-
artikelen, hulpmiddelen en vele 
aanverwante artikelen lenen, huren of 
kopen.

/
Genieten VAN

dichtbij huis
voordeel en gemak

Specialistische
kinderthuiszorg
Een kind voelt zich het beste in zijn 
eigen vertrouwde omgeving. Met hulp 
en ondersteuning van onze kinder-
verpleegkundigen kunnen kinderen 
vaak eerder naar huis vanuit het
ziekenhuis. Onze medewerkers
voeren thuis medisch technische 
handelingen uit, zoals het geven van 
sondevoeding of het toedienen van 
zuurstof. Daarnaast ondersteunen
zij het hele gezin door adviezen
en instructies te geven over de
verzorging.

Particuliere thuiszorg
Wilt u zelf bepalen wie uw zorgver-
lener wordt, wanneer zij komt en wat 
u hiervoor betaalt? Dan is de parti-
culiere thuiszorg van Florence Allure 
misschien iets voor u. Deze vorm 

van zorgverlening sluit naadloos aan 
bij uw levensstijl. Of het nu gaat om 
huishoudelijk zorg, persoonlijke
verzorging of verpleging, het kan
allemaal!

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg wordt ook wel ter-
minale zorg of stervensbegeleiding 
genoemd, maar is veel breder. Wij 
doen er alles aan om cliënten zo goed 
mogelijk te begeleiden tijdens hun 
ziekte en sterven, als dat nodig is dag 
en nacht. Wij werken nauw samen 
met specialistisch verpleegkundigen 
die de zorgtechnische handelingen 
voor hun rekening nemen.
Florence biedt palliatieve zorg in de 
hospices in Wassenaar en Voorburg. 
Ook bieden wij deze zorg bij mensen 
thuis.

FlorenceMET BINNEN
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