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Voor wie?

Het Emma Thuis team is er voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Een kind
dat mogelijk niet meer kan genezen. Voor ouders* die zorgen en vragen hebben
over de verzorging en begeleiding van hun zieke kind en over de manier waarop
de ziekte invloed heeft op het hele gezin. Het team biedt actieve, persoonlijke en
deskundige zorg op maat. Zorg die enkele weken, maanden of jaren kan duren.

Het team

In het Emma thuis team werken kinderverpleegkundigen samen met kinderartsen,
een psycholoog, pedagogisch medewerkers en een maatschappelijk werker.
Met zo’n team kunnen we maximale deskundigheid bieden.

De Brug

De verpleegkundigen werken vanuit het Emma Kinderziekenhuis AMC en komen
bij u thuis. We maken kennis met u, uw kind en uw gezin, dus ook met broers
en zussen. We overleggen en bedenken samen welke ondersteuning nodig is,
kortom: we stemmen de zorg af op uw behoeften. We geven begeleiding en als
het nodig is organiseren en coördineren we de zorg. Kwaliteit van leven staat bij
ons voorop, vanaf de diagnose tot en met de nazorg.
We werken nauw samen met de behandelend arts in het Emma Kinderziekenhuis
AMC, uw huisarts en met de thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat het Emma
thuis team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie met uw huisarts en/
of thuiszorg blijft gewoon bestaan.

* waar ouders staat wordt ook verzorger bedoeld

Een vaste Emma Thuis team verpleegkundige

Het team deelt specifieke kennis met u, uw huisarts, de hoofdbehandelaar en
andere zorgverleners. Een vaste verpleegkundige uit het team draagt zorg voor
de onderlinge afstemming tussen alle hulpverleners. Zo is voor kind en ouder
duidelijk bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen. Vanuit het Emma
Thuis team kunnen er, indien nodig, andere disciplines thuis worden ingezet.

Aanmelden?

De aanmelding bij het Emma Thuis team verloopt via de hoofdbehandelaar van
het Emma kinderziekenhuis AMC.

Bereikbaarheid

Het Emma Thuis team is telefonisch 7 dagen per week, 12 uur per dag van 8.00
tot 20.00 uur bereikbaar.
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020-566 16 95 tijdens kantooruren
020-566 89 07 bereikbaarheidsnummer
emmathuisteam@amc.nl
www.amc.nl/emmathuisteam
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