
Verboden op de openbare weg te gooien.
VU: Maarten Van Crombrugge • St. Andriessteenweg 86/4 - 9620 Zottegem

Van crombrugge
ThuisVerpleging

0492 / 77 17 42
vcthuisverpleging.be

Op zoek naar gepaste verzorging voor u of  
uw familie in regio Zuid-oost-Vlaanderen 

(Zottegem, Herzele, Oosterzele, 
Balegem, Zwalm, Geraardsbergen, Lierde,...)?

Neem gerust contact met ons op! 

0492 / 77 17 42



Je hoort het mensen wel eens 
zeggen: ik zit in de thuisverpleging. 
Zelf omschrijf ik het anders: verpleging 
zit in jou. Het vak kan je leren. De liefde 
voor het vak niet. Bij Van Crombrugge 
thuisverpleging is zorgen voor anderen 
onze passie. Wij zijn een team van 
ervaren verpleegkundigen met als 
doel kwalitatieve zorg op maat 
van de patiënt. Ook heeft iedere 
verpleegkundige zijn eigen specialiteit 
(wondzorg, palliatieve zorg, enz.)

Wij zijn een klein team. Hierdoor komt 
u, uw familie en huisarts steeds met 
dezelfde mensen in contact.  

Dit is o.a. wenselijk bij langdurige 
observaties zoals bijvoorbeeld 
wondzorg. Bovendien hoeft u niet 
steeds te wennen aan een nieuw 
gezicht en een andere aanpak. 
een vaste verpleegkundige op 
een vast tijdstip.

Heeft u of uw familielid 
verzorging nodig? Wenst u 
bijkomende informatie of heeft u 
nog vragen? Aarzel dan niet om 
ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,
Het VC-team

bel oF mail
0492 / 77 17 42

info@vcthuisverpleging.be
vcthuisverpleging.be

regio
Zuid-oost-Vlaanderen

Zottegem, Herzele, Oosterzele, 
Balegem, Zwalm, ...

Na bijna 10 jaar vcthuisverpleging 
mogen we terug ons werkveld 

aanpassen en wordt Zuid-Oost-
Vlaanderen net iets groter op onze 

kaart. In de regio geraardsbergen / 
lierde kan je onze wagens nu ook 
tegenkomen en op onze verzorging 

aan huis rekenen!

huisbeZoeK
kwalitatieve zorg en  

een vaste verpleegkundige  
op een vast tijdstip

Uw ziekenfonds 
betaalt uw 

thuisverplegings-
praktijk.

Een patiëntendossier 
wordt zorgvuldig 
bijgehouden voor 

een optimale verzorging.

houd uw eleKTronische 
idenTiTeiTsKaarT Klaar!
Uw thuisverpleegkundige leest uw eid 
in en geeft door welke zorgen werden 

uitgevoerd. De prestaties worden hierna 
verzonden naar uw ziekenfonds.


