
De ouderenverpleegkundige 
 

Maakt u zich zorgen over uw geheugen, merkt u dat u wat vergeetachtig wordt?  
Dan komt de ouderenverpleegkundige bij u in beeld! 
De meeste mensen willen het liefste zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen 
vertrouwde omgeving. De ouderenverpleegkundige kan u daarbij helpen.  
In een persoonlijk gesprek bij u thuis wordt samen gekeken welke zorg en ondersteuning 
nodig en mogelijk is. Bij voorkeur zijn bij dat gesprek uw partner, een van uw kinderen of  
een andere mantelzorger aanwezig. U kunt de ouderenverpleegkundige rechtstreeks bellen 
zonder daarbij de huisarts in te schakelen. Zij zal met u een afspraak maken en met u in 
gesprek gaan over uw zorgen en de ongemakken die u ondervindt. Daarna zal zij een plan 
maken om u te helpen en de nodige stappen voor u ondernemen. Ook brengt zij uw huisarts 
op de hoogte.  
 
De onderstaande ouderenverpleegkundigen zijn werkzaam in de kerkdorpen van de 
gemeente Gennep voor  Buurtzorg,  Pantein  of  Proteion. 
 
 
 
 

Tonnie Cremers:   06-13202565 
Marion Janssen:   06-20528769 
Gerry Jacobs:   06-20494873 
Loes de Greef:   06-10119862 
Jos van Hoof:   06-10885625 

 
 

 
 
De wijkverpleegkundige 
 

Ondervindt u fysieke problemen en wilt u snel daarbij geholpen worden? Dan kunt u 
terugvallen op de wijkverpleegkundige. Ook deze is werkzaam bij één van de zorginstellingen 
Buurtzorg,  Pantein  of  Proteion. 
U kunt daarvoor rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van uw huisarts) bellen. 
 
 
 

Buurtzorg:  06 10687074 / 06 1328232383 
Pantein:       0900 8803 
Proteion:     088 8500000 

 
 
Met kleine teams leveren zij persoonlijke verzorging en verpleging thuis, bijv. als u ernstig 
ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Zij helpen met de 
persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij 
handelingen op verzoek van uw behandelend (huis-)arts of specialist zoals het verzorgen van 
wonden, insuline spuiten, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Er vindt 
regelmatig afstemming plaats met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. 
De wijkverpleegkundige levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. Er zijn 
geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg snel worden ingezet. 


