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Solis thuiszorg
luistert, kijkt en zorgt.
Al eeuwen.

Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht.

We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw cultuur, 

gewoontes en uw dagelijks leven. We luisteren

naar uw wensen en verwachtingen. Dat hoort zo,

vinden we. Het is het uitgangspunt voor

onze zorgverlening.



  Solis
 telefoon (0570) 698 298
 email info@solisthuiszorg.nl
  Het Laar 1
  7414 BJ  Deventer
  www.solisthuiszorg.nl 

Diensten Solis 
• Personenalarmering (LiveSafe)
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Kinderthuiszorg
• Verpleegkundige zorg
• Huishoudelijke hulp 
• (Multiculturele) thuiszorg 
• Nachtzorg
• Volledig Pakket Thuis
• Casemanager dementie
• Palliatieve zorg thuis
• Ergotherapie
• (Geriatrische) Fysiotherapie
• Logopedie
• Diverse oefengroepen 
• Diverse therapieën
• Wonen
• Aanleunwonen
• Verzorging en verpleging
• Revalidatie
• Gastenverblijf (respijtzorg)
• Maaltijdservice
• Dagbesteding / dagbehandeling
• Activiteiten

Buro Saartje 

Hospice de Winde

Onze verpleegkundigen  
kunnen zorg voor u indiceren. 

Solis thuiszorg
We nemen zorg persoonlijk.



In	de	afgelopen	700	jaar	zijn	we	steeds	
met	onze	tijd	meegegaan.	Dat	houdt	
ons	jong	en	geeft	ons	de	ervaring	om	
nét	die	paar	stappen	extra	te	zetten,	
wanneer	we	zien	dat	u	dat	nodig	heeft.	
We	zorgen,	helpen	en	ondersteunen	en	
zijn	er	voor	u	en	uw	omgeving.

Onze aanpak is praktisch, handen uit de 
mouwen, deskundig en we zijn vooral 
niet te groot. Zo kennen we u en u kent 
ons en kunnen we u optimaal van dienst 
zijn. We geven onze medewerkers volop 
de ruimte om op uw manier voor u te 
zorgen. Dat bedoelen we met “we nemen 
zorg persoonlijk”.

 www.solisthuiszorg.nl

Hulp	bij	het	 
huishouden

Uw	hulp	bij	het	huishouden	neemt	
van	u	een	deel	van	de	huishoudelijke	
taken	over	die	u	zelf	niet	meer	kunt.	
Deze	hulp	kunt	u	aanvragen	via	het	
sociale	wijkteam	(www.socialeteams.
deventer.nl).	U	kunt	daarbij	kiezen	
voor	een	Persoonsgebonden	Budget	
(PGB)	of	Hulp	in	natura.	Het	sociale	
wijkteam	bepaalt	of	en	hoeveel	hulp/
budget	u	krijgt.	Solis thuiszorg levert 
hulp in natura. Ons zusje, Buro Saartje, 
kan voor u een hulp bemiddelen in-
dien u kiest voor een PGB.
Afhankelijk van uw inkomen betaalt u 
een eigen bedrage. 

Verpleging	en	verzorging
Na	een	operatie,	bij	herstel	

van	een	ziekte	of	omdat	u	thuis	ver-
zorgende	of	verpleegkundige	hulp	
nodig	heeft	vanwege	een	chronische	
ziekte,	is	Solis	thuiszorg	er	voor	u	met	
gekwalificeerde	medewerkers	die	
alle	vormen	van	zorg	kunnen	bieden.	
Wanneer u specialistische verpleging 
nodig heeft kunnen onze medewer-
kers het Verpleegkundig Specialistisch 
Team (VST) inschakelen. De verpleeg-
kundigen van het VST kunnen bijvoor-
beeld palliatieve zorg en complexe 
wondzorg verlenen. Ze zijn speciaal 
opgeleid om bijzondere verpleegkun-
dige handelingen te verrichten en zijn 
alle dagen van de week bereikbaar, 
24 uur per dag. Dat is een prettig idee 
voor wie zorg heeft van Solis thuiszorg.

Nachtzorg
Er	zijn	soms	situaties	waarbij		

het	niet	verantwoord	is	dat	u	lange	
tijd	alleen	thuis	bent.	U kunt daarom 
niet alleen overdag maar ook ’s nachts 
gebruik maken van ons zorgaanbod. 
Nachtzorg wordt helemaal op uw 
behoefte afgestemd, in overleg 
bepaalt u welke vorm van nachtzorg 
u het beste past. 

Personenalarmering
Als	u	zelfstandig	woont,	maar	zich	
misschien	niet	helemaal	veilig	of	
onzeker	voelt,	dan	is	er	Trees.	Trees 
is een alarmeringsapparaatje wat u  
om uw hals of pols draagt waarmee u 
met één druk op de knop wordt door-
geschakeld naar onze alarmcentrale. 
Dus, stel u bent gevallen, één druk op 
de knop en er is hulp onderweg. Een 
veilig gevoel. 

Palliatieve	zorg
Als	genezing	niet	meer	 

moge	lijk	is,	u	bent	ongeneeslijk	ziek,	
bieden	wij	palliatieve	zorg	thuis.	 
Palliatieve zorg is gericht op verzach-
ting en verlichting. Solis thuiszorg 
heeft zeer ervaren en deskundige  
palliatieve zorgconsulenten en  
-verpleegkundigen in dienst die  
precies weten wat u nodig heeft.

Vrijwillige	hulp	thuis
Will	is	de	vrijwilligerscommu-

nity	van	Solis	waar	vraag	en	aan-
bod	van	vrijwilligers	en	hulpvragers	
samenkomt.	Zien of merken wij, of u, 
dat extra ondersteuning nodig is, dan 
kan Will ingeschakeld worden. 
Onze thuiszorgmedewerkers zijn  
hierover goed geïnformeerd en helpen 
u graag verder.

Vangnet	van	een	
grote	organisatie
Als	dochter	van	een	grote	zorg-
organisatie	heeft	Solis	thuiszorg	u	
veel	te	bieden.	Alle mogelijkheden 
voor extra diensten zijn voorhanden. 
De activiteiten en faciliteiten in 
de woonzorgcentra van Solis 
zijn bestemd voor bewoners én 
buurtbewoners. St Jurriën is hiervan 
een mooi voorbeeld. Deze locatie 
is een centraal punt in de wijk, waar 
iedereen welkom is voor koffie, 
gezelligheid, activiteiten en maaltijden.

Wij luisteren, 
kijken en zorgen 
Al meer dan 700 jaar
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Wij luisteren, 
kijken en zorgen
Al meer dan 750 jaar

Solis helpt, samen met anderen, om het voor u 
mogelijk te maken zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te blijven wonen. Voor u en andere wijkbewoners 
zijn onze woonzorgcentra ontmoetingsplaatsen waar 
u naartoe kan voor een maaltijd, een activiteit of 
voor ontspanning. Onze woonzorgcentra bieden een 
thuisbasis van waaruit zorg bij u thuis kan plaatsvinden. 
En als het thuis niet langer kan dan verhuist u binnen uw 
eigen wijk naar een veilige plek die u al kent.

In de afgelopen 750 jaar zijn we steeds met onze tijd 
meegegaan. Dat houdt ons jong en geeft ons de ervaring 
om nét die paar stappen extra te zetten, wanneer we zien 
dat u dat nodig heeft. Onze aanpak is praktisch, handen 
uit de mouwen, deskundig en we zijn vooral niet te groot. 
Zo kennen we u en u kent ons en kunnen we u optimaal 
van dienst zijn. We geven onze medewerkers volop de 
ruimte om op uw manier voor u te zorgen. Met respect en 
aandacht voor culturele verschillen. Dat bedoelen we met 
“we nemen zorg persoonlijk”.

www.solisthuiszorg.nl

Hulp bij het huishouden
Uw hulp bij het huishouden 

neemt een deel van de huishoudelijke 
taken over die u zelf niet meer kunt. 
Deze hulp kunt u aanvragen via het 
sociale wijkteam (www.socialeteams.
deventer.nl). U kunt daarbij kiezen voor 
een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
of Hulp in natura. Het  sociale wijkteam 
bepaalt of en hoeveel hulp/budget u 
krijgt. Solis thuiszorg levert hulp in na-
tura. Ons zusje, Buro Saartje, kan voor 
u een hulp  bemiddelen  indien u kiest 
voor een PGB.
Afhankelijk van uw inkomen betaalt u 
een eigen bedrage. 

Verpleging en verzorging
Na een operatie, bij herstel van 

een ziekte of omdat u thuis verzorgen-
de of verpleeg kundige hulp nodig heeft 
vanwege een chronische ziekte, is Solis 
thuiszorg er voor u met gekwalificeerde 
medewerkers die alle vormen van zorg 
kunnen bieden. Wanneer u specialis-
tische verpleging nodig heeft kunnen 
onze medewerkers het Specialistisch 
Verpleegkundig Team (SVT) inschake-
len. De verpleegkundigen van het SVT 
kunnen bijvoorbeeld palliatieve zorg 
en complexe wondzorg verlenen. Ze 
zijn speciaal opgeleid om  alle specia-
listische verpleegkundige handelingen 
te verrichten en zijn alle dagen van de 
week bereikbaar, 24 uur per dag. Dat 
is een prettig idee voor wie zorg heeft 
van Solis thuiszorg.

Nachtzorg
Er zijn soms situaties waarbij  

het niet verantwoord is dat u lange 
tijd alleen thuis bent. U kunt daarom 
niet alleen overdag maar ook ’s nachts 
gebruik maken van ons zorgaanbod. 
Nachtzorg wordt helemaal op uw be-
hoefte afgestemd, in overleg bepaalt u 
welke vorm van nachtzorg u het beste 
past. 

Personenalarmering
Als u zelfstandig woont, maar 

zich misschien niet helemaal veilig of 
onzeker voelt, dan is er LiveSafe. Dit is 
een alarmeringsapparaatje wat u om 
uw hals of pols draagt waarmee u met 
één druk op de knop wordt doorge-
schakeld naar onze alarmcentrale. Of u 
nu thuis bent, of onderweg. Dus, stel u 
bent gevallen, één druk op de knop en 
er is hulp onderweg. Een veilig gevoel. 

Vrijwillige hulp thuis
Zien of merken wij, of u, dat 

extra ondersteuning nodig is, dan kan 
vrijwillige hulp ingeschakeld worden. 
Onze thuiszorgmedewerkers zijn hier-
over goed geïnformeerd en helpen u 
graag verder.

Maaltijd aan huis
Is het voor u lastig om voor uw 

eigen maaltijden te zorgen, dan kunnen 
wij maaltijden bij u thuis bezorgen.  
Zo bent u verzekerd van een lekkere 
en gezonde maaltijd.

Palliatieve zorg
Als genezing niet meer 

 mogelijk is, u bent ongeneeslijk ziek, 
bieden wij palliatieve zorg thuis. Palli-
atieve zorg is gericht op verzachting 
en verlichting. Solis thuiszorg heeft 
zeer ervaren en deskundige palliatieve 
zorgconsulenten en –verpleegkundigen 
in dienst die precies weten wat u nodig 
heeft.

Vangnet van een  
grote organisatie
Als dochter van een grote zorgorga-
nisatie heeft Solis thuiszorg u veel te 
bieden. Alle mogelijkheden voor extra 
diensten zijn voorhanden. De activitei-
ten en faciliteiten in de woonzorgcentra 
van Solis zijn bestemd voor bewoners 
én buurtbewoners. Onze woonzorg-
centra zijn een centraal punt in de wijk, 
waar iedereen welkom is voor koffie, 
gezelligheid, activiteiten en maaltijden. 


