NAZORG VOOR
COVID-19 PATIËNTEN

WAT DOET C-SUPPORT?
LUISTEREN

Wij bieden u in een intakegesprek allereerst een luisterend oor. Zodat we goed
begrijpen welke problemen u nog ondervindt. Dat kan op alle gebieden zijn
waar deze ziekte in uw leven ingrijpt.

BREED KIJKEN

Wij kijken breed naar de gevolgen van uw ziekte. Wellicht zijn er nog problemen
met uw gezondheid, met uw werk, gaat uw inkomen sterk achteruit of gaat u
mentaal gebukt onder de gevolgen van uw ziekte.

MAATWERK BIEDEN

Samen zoeken we de ondersteuning die
het beste bij u persoonlijk past. Dat kan
bijzondere expertise binnen C-support zijn
of bij bestaande voorzieningen.

OVERZICHT HOUDEN

C-support biedt geen direct medische behandeling. Wel kunnen de nazorgen medisch adviseurs u helpen om uw weg te vinden in het aanbod en dat
afstemmen op uw persoonlijke situatie.

HOE WERKT HET?
Als u zich heeft aangemeld bij C-support volgt een intakegesprek. Op grond
van deze intake maakt uw nazorgadviseur een plan van aanpak. Daarin staat
wat u nodig heeft en hoe we dat gaan organiseren. Als u instemt met dit plan,
volgt het traject van advies en begeleiding.

AANMELDEN

Aanmelden bij C-support doet u bij voorkeur via de aanmeldknop op website: www.c-support.nu. Maar telefonisch kan ook:
073-4400440. Na aanmelding nemen wij persoonlijk contact
met u op. We proberen daarvoor een maximale termijn van
2 weken te hanteren.

VOOR WIE PRECIES?

Als er bewezen is dat u Covid-19 heeft gehad of uw huisarts is er zeker
van dat u thuis getroffen bent door het coronavirus en u heeft nog steeds
(complexe) klachten waar u begeleiding bij nodig heeft.

OOK VOOR PROFESSIONALS

Ook medische en niet-medische professionals die met Covid-19 patiënten
werken, kunnen een beroep op C-support doen. U leest daar meer over op:
www.c-support.nu.
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