Verpleegkundig team in ontwikkeling
Het verpleegkundig team is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt
- als gevolg van de fusie tussen Driezorg en Berkumstede - de
samenwerking met de verpleegkundigen van deze locatie verder
uitgewerkt. Daarnaast is het de bedoeling dat de verpleegkundigen
in de toekomst hun werkzaamheden uitbreiden, bijvoorbeeld door
het geven van klinische lessen en zal ook de bereikbaarheid buiten
kantoortijden worden uitgebreid. Kijk voor actuele ontwikkelingen op
www.driezorg.nl.
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Verpleegkundige zorg bij Driezorg
Driezorg heeft een eigen team met verpleegkundigen.
In deze flyer leest u over de inzet en bereikbaarheid van deze medewerkers.
De verpleegkundigen worden voor 50% ingepland in de directe zorg en zijn voor de
overige 50% inzetbaar voor overstijgende taken. Daarbij voeren zij - naast het leveren
van de (basis)zorg - verpleegtechnische en voorbehouden handelingen uit en geven
zij wondzorgadviezen, zowel in de eigen locatie als daarbuiten (andere Driezorglocaties en/of extramuraal).
Verpleegkundige bereikbaarheidsdienst
Voor verpleegtechnische handelingen en algemene verpleegkundige vragen met
betrekking tot alle cliënten van Driezorg, zijn de verpleegkundigen gestart met een
verpleegkundige bereikbaarheidsdienst. Deze is vooralsnog dagelijks (ook in het
weekend) bereikbaar van 07.00 tot 15.30 uur via:
- telefoonnummer: (038) 303 00 85
- e-mail: verpleegkundigen@driezorg.nl.
Inzet verpleegkundigen
Een aantal locaties beschikt over één of meer eigen verpleegkundigen. Hieronder
vindt u per locatie een overzicht van de verpleegkundigen en hun contactgegevens:

Naam

Judith Somhorst

Locatie

Woonzorgcentrum Rivierenhof

E-mail

j.somhorst@driezorg.nl

Telefoon

06 - 30 99 86 78

Naam

Ans Claus

Locatie

Woonzorgcentrum De Kievitsbloem

E-mail

a.claus@driezorg.nl

Telefoon

06 - 30 99 82 78

Naam

Vera van den Brink

Locatie

Woonzorgcentrum De Kievitsbloem

E-mail

v.vandenbrink@driezorg.nl

Telefoon

06 - 30 99 87 78

Naam

Margreet Stoel

Naam

Mirjam van Andel

Locatie

Woonzorgcentrum De Havezate

Locatie

Woonzorgcentrum Hof van Blom

E-mail

m.stoel@driezorg.nl

E-mail

m.vanandel@driezorg.nl

Telefoon

06 - 30 99 84 78

Telefoon

06 - 30 99 85 78

Naam

Nienke Kaper

Naam

Cora de Vente

Locatie

Woonzorgcentrum Rivierenhof

E-mail

c.devente@driezorg.nl

Telefoon

06 - 30 99 88 78

Verpleegkundig Specialist i.o.
Locatie

Woonzorgcentrum De Venus (consultatie)
+ Driezorg (ondersteuning verpleegkundigen)

E-mail

n.kaper@driezorg.nl

Telefoon

06 - 13 13 22 17

