
Waarom zou u kiezen voor Thuiszorg Totaal?

U kiest voor zelfstandig wonen in uw eigen vertrouwde 

omgeving op uw voorwaarden.

We luisteren naar uw wensen, we introduceren de 

medewerker die bij u past, en u bepaalt wanneer en hoe vaak 

onze medewerker u komt ondersteunen.

Wij staan garant voor vaste gezichten, persoonlijke 

aandacht en eigen regie.

Bel of mail ons voor meer informatie of maak een afspraak 

voor een vrijblijvende kennismaking.

(026) 20 22 076

arnhem@thuiszorgtotaal.nl    www.thuiszorgtotaal.nl

Bezoekadres: Bruningweg 23, 6827 BM Arnhem

Jan Kroon en Gerrit Oortgiesen
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U wilt zelfstandig thuis blijven wonen

Het zijn de kleine dingen die ‘thuis’ zo speciaal maken. Thuis 

biedt geborgenheid en een vertrouwde omgeving. Elke dag 

opnieuw helpen we talloze mensen hun zelfstandigheid te 

behouden. U zoekt een betrouwbare oplossing in Arnhem of 

omliggende gemeenten?

Thuiszorg Totaal Arnhem e.o.

Zorg met een glimlach  Thuiszorg
Totaal

Zorg met een glimlach



Persoonlijke verzorging:

 😊 helpen met eten en drinken
 😊 wassen, douchen en baden
 😊  begeleiding bij opstaan of naar bed 
gaan

 😊 aankleden
 😊 persoonlijke hygiëne
 😊 opmaken, nagels lakken 
 😊 hulp bij incontinentie
 😊  hulp bij opstaan, lopen en  
verplaatsen

 😊 herinneren aan medicatie
 😊  bieden van persoonsgerichte hulp 
in de laatste levensfase

 😊  samen licht huishoudelijk werk 
doen

 😊 hulp bij wassen en strijken
 😊 wegbrengen van vuilnis
 😊 verschonen van linnengoed
 😊 afstoffen en bed opmaken
 😊  organiseren en schoonhouden van 
kasten

 😊 zorg voor huiskamerplanten
 😊  kleding naar stomerij brengen en 
weer ophalen

 😊 ophalen medicijnen bij apotheek
 😊 voorbereiden van boodschappen

Onze zorgdiensten

Onze zorgdiensten hebben wij onderverdeeld in twee 

categorieën: Individuele begeleiding en Persoonlijke verzorging. 

In de praktijk gaat het veelal om een combinatie van beiden, 

zodat we u op maat kunnen ondersteunen. 

Individuele begeleiding:

 😊  samen (een deel van) de dag door-
brengen

 😊 ʹs nachts aanwezig zijn
 😊 een goed gesprek
 😊  samen lezen, wandelen, handwer-
ken, een spelletje doen

 😊 gezelschap tijdens lunch of diner
 😊 herinneringen ophalen
 😊 samen tv en films kijken
 😊  buitenshuis een activiteit onderne-
men

 😊 bezoeken aan familie en vrienden
 😊  begeleiding en vervoer naar afspra-
ken of bij winkelen

 😊 begeleiding in openbaar vervoer
 😊  bijwonen van toneelstukken of 
concerten

 😊 bijhouden van kalender en agenda
 😊  plannen van bezoeken, uitgaan en 
reizen

 😊  organiseren en herinneren van 
afspraken 
 

Medewerkers die uw 
vertrouwen waard 
zijn

Onze zorgverleners hebben de 

passie en toewijding om anderen 

te helpen. Zij zijn uitgebreid 

gescreend. Wij ondersteunen 

en begeleiden hen met speciale 

trainingsprogramma’s. U heeft dus 

te maken met professionals op wie 

u kunt vertrouwen.

 😊 samen boodschappen doen
 😊  hulp bij het samenstellen van dieet 
en maaltijden

 😊  bereiden van maaltijden, afruimen, 
afwassen

 😊 hulp bij huisdierverzorging
 😊 samen tuinieren
 😊 ondersteuning bij computergebruik
 😊  hulp bij correspondentie en admi-
nistratie

 😊 hulp bij telefoon en sociale media
 😊  ondersteuning bij cognitieve  
problemen 

Zorg met een glimlach  


