Persbericht
Rockanje, 6 november 2012

Careyn brengt zorg terug in de wijk in Rockanje!
Careyn brengt de thuiszorg terug in de wijk. Op Dinsdag 30 oktober jl. liet het wijkteam
van Careyn in Rockanje met een feestelijke tint zien, dat het team klaar is om nog
kleinschaliger te gaan werken. In Het Dorp zoals de nieuwe aanpak heet, is de zorg
kleinschalig en dichtbij de klant georganiseerd. De wijkverpleegkundige en het team van
verzorgenden en verpleegkundigen werken nauw samen met de huisartsen en andere
zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties, de woningbouwvereniging,
de gemeente én de bewoners, om de benodigde zorg te bieden. Zodat de klant zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en de regie heeft over zijn leven.
Met een prachtige film illustreerden zij hoe "de zorg en het welzijn" rondom de klant nu is
en nóg beter kan. Het gemotiveerde team wilt, ten behoeve van hun klanten, nog meer de
samenwerking zoeken met andere benodigde instanties om de zorg te kunnen blijven
leveren en te waarborgen. Uit het klanttevredenheidonderzoek binnen Careyn blijkt dat de
medewerkers van Rockanje een dikke 9 scoren. Dit is, zoals de klanten zelf zeggen, een
cijfer om trots op te zijn!
De kleine teams van Careyn fungeren als spil in de wijk. De verzorgenden en
verpleegkundigen organiseren de zorg en regelen hun eigen zaken, ondersteund door een
grote professionele organisatie. Met minimale administratieve rompslomp, korte lijnen,
een groot netwerk en persoonlijk contact met de klant. De vernieuwende aanpak zorgt
voor persoonlijke aandacht en snelle oplossingen op maat.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franka van Eijndhoven, manager
Communicatie, 06 – 51 52 33 27.

