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U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms kunt u echter 
wel wat extra hulp gebruiken. Omdat u ouder wordt, ziek bent of her-
stelt na een ziekenhuisopname. In uw wijk staan de medewerkers van 
het thuiszorgteam NiKo voor u klaar. 

Het team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden die veel 
ervaring hebben in zowel het werken in het verzorgingshuis als in de 
thuiszorg. Wij werken met een klein team waardoor u zoveel mogelijk 
dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Ons motto is: persoonlijk, deskun-
dig en dichtbij.

Wat bieden we?

Persoonlijke aandacht
We weten hoe belangrijk het voor u is, dat u zelf de regie in handen 
houdt. Daarbij betrekken wij ook uw familie en/of andere hulp-
verleners. De inzet van zorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden en 
uw persoonlijke wensen.

Deskundige zorg dichtbij
Het thuiszorgteam werkt nauw samen met andere organisaties in de 
wijk. Als blijkt dat andere ondersteuning nodig is, bemiddelen we 
daarin. We zijn in staat snel de ondersteuning aan te passen in geval 
van specialistische hulp, een kortdurende opname of de behoefte aan 
een tijdelijk bed.

Hulp en ondersteuning bij Persoonlijke Verzorging
Heeft u tijdelijke of langdurig verzorging nodig? Bijvoorbeeld hulp bij 
het douchen, aankleden  of elastische kousen aantrekken en hulp bij 
uw medicijngebruik. Onze verzorgenden helpen u bij uw dagelijkse 
handelingen en uw persoonlijke verzorging

Hulp en ondersteuning bij Verpleging
Ook voor medische, specialistische en 24-uurs zorg kunt u bij ons 
terecht. Bijvoorbeeld voor advies bij klachten, wondzorg, zorg na revali-
datie of het geven van injecties.

Individuele Begeleiding
Onze medewerkers helpen u graag bij het indelen van de dag, het 
maken of bijhouden van afspraken en ondersteuning bij de dagelijkse 
administratie en activiteiten gedurende de dag.

Meer informatie of kennismaken? 
Bel voor meer informatie of een afspraak gerust met onze 
medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling: 
Telefoon: 072-518 5000
Of per mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com  

U mag natuurlijk ook langskomen. Meldt u zich dan bij de receptie van 
De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25. Onze openingstijden zijn 
maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.

Overige dienstverlening
Misschien heeft u ook behoefte aan andere hulp of diensten. Denk aan 
samen eten, een gezonde maaltijd thuis, deelname aan activiteiten, 
een bezoek aan de (diabetes)pedicure, kapsalon etc. We bieden u 
bovendien de NiKo WonenPlus pas waarmee u maandelijks toegang 
heeft tot leuke activiteiten, gezellig contact en een klus in huis.
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