Verpleegkundige zorg / begeleiding op Camping Parc de La Brenne,
Domaine de Puylagorge, Lignac, Frankrijk

Zomer 2022

Zoekt u voor uw kind of voor uzelf persoonlijke of ( kind )verpleegkundige zorg ? In de zomer van
2022 zijn wij als kinderverpleegkundige en verzorgende ig weer aanwezig op de camping van de
Familie van Dam, Camping Parc de la Brenne, domaine de Puylagorge, Lignac Frankrijk.
Wie zijn wij :
Mijn naam is Anne-Marie Beers- de Mare en ik werk als zelfstandige verpleegkundige /
kinderverpleegkundige in Stompetoren en omgeving. Hier ben ik werkzaam bij verschillende cliënten
thuis en ontvang zorg intensieve kinderen bij ons op de boerderij. Deze cliënten hebben een zvw, wlz
of jeugdwet budget.
Sanne Beers is verzorgende ig en in opleiding voor verpleegkundige. Sinds Oktober 2021 werkt zij ook
als zelfstandige in de zorg voor cliënten met een pgb.
Sinds de zomer van 2018 hebben wij verschillende zorgkinderen en ouderen ( gasten van de
camping) mogen verzorgen en verplegen. Bij sommige van u zijn wij dus ook al bekend.
Mocht u behoefte hebben aan persoonlijke verzorging, verpleging en /of begeleiding tijdens u
verblijf op de camping, dan nodig ik u uit om vrijblijvend, per mail, telefoon of app , contact met mij
op te nemen. Samen kunnen wij dan kijken welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer kunnen wij zorg bieden :
Vanaf 2 juli t/m 4 September 2022, in overleg

Welke zorg kunnen wij bieden :
Wij kunnen alle , specialistische, kind en ouderen verpleegkundige zorg bieden. Verpleegkundige
zorg en persoonlijke verzorging en /of begeleiding.
Wij hebben ervaring met veel voorbehouden handelingen zoals :
-

Tracheacanule, beademingssystemen, pep en hoest machine, vernevelen
Sondevoeding, peg, button, jejunumsonde, maagdarm sonde
Wondzorg
Katheteriseren, man / vrouw
Picc lijn, Injecteren i.m. / s.c., insuline, bloedsuikers
Darmspoelen, stoma zorg

Wat kost deze zorg :
In Nederland werken wij voor cliënten met pgb of een zin indicatie bij de wlz , jeugdwet of
zvw. Of wij de zin zorg kunnen declareren bij uw verzekering hangt tegenwoordig van
meerdere factoren af. Hierover informeren wij u graag.
Wij zijn ons zeker bewust van het feit dat niet iedereen hetzelfde zorgbudget heeft. Kortom
bij vakantie zorg willen wij graag in overleg met de zorgvrager over wat er mogelijk is qua
tarief. Dit om iedereen de mogelijkheid te geven een fijne vakantie te hebben met goede
zorg.
Ontzorgen is ontspannen…..
Mocht u meer informatie over ons willen hebben kijk dan ook eens op onze site of neem
vrijblijvend contact op .




Website : www.edelweiss-thuiszorg.nl
Email : info@edelweiss-thuiszorg.nl
Telnr. : 06- 11340135.

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat er mogelijk is.
Graag tot ziens op camping Parc la Brenne in de zomer van 2022.
Anne-Marie en Sanne Beers
Edelweiss thuiszorg en Begeleiding

