Zorgaanbieders in de regio
Heeft u na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig?
In deze folder vindt u een opsomming van zorgaanbieders en hoe u hen kunt bereiken in de regio
van Bernhoven. Er wordt aan u gevraagd of u een voorkeursaanbieder heeft. Om de keuze voor u
gemakkelijker te maken hebben wij alle zorgaanbieders uit de regio Oss/Uden/Veghel benoemd in
deze folder. Het ziekenhuis heeft aparte folders beschikbaar: ‘Het aanvragen van nazorg’ waarin u
kunt lezen op welke manier er nazorg wordt aangevraagd. Daarnaast vindt u in de folder
‘Verwijzingen en voorzieningen’ een opsomming van voorzieningen die u zelf moet regelen. Deze
folders kunt u verkrijgen in het ziekenhuis of downloaden van de website www.bernhoven.nl.

Thuiszorgaanbieders in de regio
Omgeving Oss
Brabantzorg 0412 - 62 26 78 / www.brabantzorg.eu
Breederzorg 0413 - 25 94 41 / www.breederzorg.nl
Buurtzorg (team Oss) 06 - 12 15 65 25 / www.buurtzorgnederland.com
Buurtzorg (team Heesch, gem. Bernheze) 06 - 22 87 39 91/ www.buurtzorgnederland.com
Francare 06 - 51 73 39 15 / www.francare.nl
Interzorg Thuiszorg 0412 - 65 14 28 / www.interzorgthuiszorg.nl
Kinderthuiszorg 088 - 02 00 700 / www.kinderzorgthuis.nl
Pantein 0900 - 88 03 / www.thuiszorgpantein.nl
Privazorg 073 - 64 42 275 / www.privazorg.nl
Stichting Maxzorg 0412 - 65 80 49 / www.maxzorgoss.nl
Xtra zorg 06 - 27 10 40 58 / www.xtrathuiszorg.nl
Zuster Jansen: https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-oss/
Zorg in Oost Brabant 0412 - 48 86 75 / www.zorginoss.nl

Omgeving Uden/ Veghel
Brabantzorg 0412 - 62 26 78 / www.brabantzorg.eu
Breederzorg 0413 - 25 94 41 / www.breederzorg.nl
Interzorg Thuiszorg 0412 - 65 14 28 / www.interzorg.nl
Kinderthuiszorg 088 - 02 00 700 / www.kinderzorgthuis.nl
Pantein 0900 - 88 03 / www.thuiszorgpantein.nl
HappyNurse 073 - 73 70 358 / www.happynurse.nl
Laverhof, locatie Cunera / De Bongerd 0413 - 29 81 13 / www.laverhof.nl
ODAzorg, thuiszorg, 0413 -76 37 97 / www.odazorg.nl
Zuster Jansen: https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-uden/

Omgeving `s Hertogenbosch/Schijndel
Actief thuiszorg 013 - 46 72 830 / www.actiefzorg.nl
Brabantzorg 0412 - 62 26 78 / www.brabantzorg.eu
HappyNurse 073 - 73 70 358 / www.happynurse.nl
Thuiszorg Jozefoord 073 - 76 00 840 / thuiszorg@jozefoord.nl
Kinderthuiszorg 088 - 02 00 700 / www.kinderzorgthuis.nl
Laverhof, thuiszorg Schijndel 073 - 54 43 300 / www.laverhof.nl

ODAzorg, thuiszorg, 0413 -76 37 97 / www.odazorg.nl
Pantein 0900 - 88 03 / www.thuiszorgpantein.nl
Privazorg 073 - 64 42 275 / www.privazorg.nl
Vivent 073 - 85 04 150 / www.vivent.nl
Xtra zorg 06 - 27 10 40 58 / www.xtrathuiszorg.nl
Zuster Jansen: https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-den-bosch/

Omgeving Gemert
Buurtzorg Gemert 06 - 12 30 30 05 / www.buurtzorgnederland.com
Kinderthuiszorg 088 - 02 00 700 / www.kinderzorgthuis.nl
Pantein 0900 - 88 03 / www.thuiszorgpantein.nl
Savant 0492 - 57 21 11 / www.savant-zorg.nl
Zorgboog 0900 - 899 86 36 / www.zorgboog.nl
Zorgmed 040 - 25 17 830 / www.zorgmed.nl
Zuster Jansen: https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-gemert-bakel/

Zorginstellingen in de regio
Niet ieder verpleeghuis kan alle zorg (zoals somatiek, revalidatie, psycho-geriatrie (PG) of terminale
zorg) bieden. Achter elke zorgaanbieder staat beschreven welke zorg aangeboden wordt.
Amaliazorg/Haerenstaete-Mariaheide: www.amaliazorg.nl / 0413 - 34 68 68, biedt PG
Brabantzorg heeft diverse locaties in de gemeenten: Oss-Veghel-Uden-Boekel-Sint
Oedenrode-Landerd-Lith-Bernheze-Grave-Maasdonk-Maasdriel-Zaltbommel en `s
Hertogenbosch. De ontslagcoördinator kan u vertellen welke zorg er op welke locatie geboden
wordt. Tevens kunt u op de website van Brabantzorg aanvullende informatie vinden:
www.brabantzorg.eu / 0412 - 62 26 78; biedt eerstelijnsverblijf, somatiek (pg)(, revalidatie, PG
en terminale zorg.
Dagelijks Leven, www.dagelijksleven.nl / 055 - 576 66 76; biedt PG.
Jozefoord Nuland: www.jozefoord.nl / 073 - 534 23 42; biedt somatiek en PG.
Laverhof Heeswijk-Dinther, locatie de Bongerd en Cunera; Laverhof Schijndel, locatie
Bekkershuis en St. Barbara: Heeswijk: 0413 - 29 81 13 / Schijndel: 073 - 544 33 00 /
www.laverhof.nl / biedt eerstelijnszorg, somatiek, revalidatie, PG en terminale zorg.
Retraitehuis Uden, 0413 - 33 75 00, biedt somatiek en PG,
www.laverhof.nl/locaties/hetretraitehuis
Vivent, www.vivent.nl / 073 - 645 41 00, biedt eerstelijnsverblijf, somatiek, revalidatie, PG en
terminale zorg.
Zorgboog: www.zorgboog.nl / 0492 - 34 81 30, biedt somatiek, revalidatie, PG en terminale
zorg.
Zorgresidentie Mariëndaal: www.residentie-mariendaal-velp.nl / 0486 - 47 95 00, biedt
eerstelijnsverblijf en revalidatie.
ECR Sibelius: www.ECR.eu / 088 - 328 00 80, biedt eerstelijnsverblijf en herstel met
thuiszorgindicatie.
Zorghotel Udens Duyn: www.hoteludensduyn.nl / 0413 - 71 25 50, biedt eerstelijnsverblijf en
herstel met thuiszorgindicatie.
Vitassist zorghotel Helmond: www.zorgboog.nl / 0492 - 34 85 54, biedt eerstelijnsverblijf en
herstelzorg.
Zorggroep Elde: www.zge.nl / 0411 - 63 41 71, biedt eerstelijnsverblijf, somatiek, revalidatie,
PG en terminale zorg.

Terminale zorg

Terminale zorg (ook wel palliatieve zorg genoemd) is de zorg aan mensen met een ongeneeslijke
aandoening in de laatste maanden, weken of dagen van hun leven. Terminale zorg kan zowel thuis
als in een verpleeghuis of hospice worden gegeven. Alle thuiszorgaanbieders kunnen deze
terminale zorg leveren.
Verpleeghuizen (zie bovenstaande)
Hospice de Cocon, St. Anthonis www.hospicelandvancuijk.nl, tel: 0485 - 38 19 27
Annahospice, Schijndel (Stichting Laverhof), www.laverhof.nl/locaties/anna-hospice, 073 - 544
33 00
Hospice de Duinsche Hoeve Rosmalen www.hospicededuinschehoeve.nl, tel: 073 - 521 88 81
Hospice Dommelrode, Sint-Oedenrode www.hospicedommelrode.nl, tel: 0413 - 53 02 47
Oase - Hospice en Zorg Thuis (Oss e.o) 0412 - 61 44 42
www.oaseoss.nl
VPTZ (vrijwillige thuiszorgorganisatie) Uden/ Veghel www.vptz.nl, tel: 0413 - 26 09 13 / 06 - 12
11 46 06
Voor algemene informatie omtrent palliatieve terminale zorg in de regio Oss-Uden-Veghel kunt u
terecht op de volgende website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/ossudenveghel

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die mensen in de privésfeer aan iemand verlenen. Meestal is dat een gezins- of
familielid. Je kiest niet voor deze zorg, het komt op je pad en je doet het. Het vraagt veel
energie. Ter ondersteuning kan de mantelzorger een beroep doen op een mantelzorgmakelaar.
Deze analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt
beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van
overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. Vaak wordt
deze zorg vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
In de regio van Bernhoven is Erna van den Elsen onder de bedrijfsnaam 'Regelzus' een
mantelzorgmakelaar waar u een beroep op zou kunnen doen. Mailen kan naar:
erna@uw-mantelzorgmakelaar.nl , bezoek de website: www.uw-mantelzorgmakelaar.nl of bel
vrijblijvend naar 06 - 36 30 45 03.
Algemene informatie over mantelzorg vindt u op de website van de Beroepsvereniging van
Mantelzorgmakelaars: www.bmzm.nl

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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