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Thuiszorg Het Friese Land
Bij Thuiszorg Het Friese Land staan we dag en nacht voor u klaar. Met ruim
tweeduizend bevlogen medewerkers bieden we zorg, ondersteuning en
begeleiding in acht gemeenten in Noord- en Midden-Friesland, van Dokkum
en Harlingen tot Heerenveen en de Waddeneilanden. Als het nodig is, komen
we dagelijks verschillende keren langs, overdag en ’s nachts. Ook al is dat op
een afgelegen plek. Wij zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag, via 0900-8864.

Thuiszorg Het Friese Land biedt alle
vormen van zorg, begeleiding en
huishoudelijke hulp zodat cliënten
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. We bieden onder andere:
• Thuiszorg
• Personenalarmering
• Thuisbegeleiding
• Specialistische verpleging
• Intensieve thuiszorg in de laatste 		
levensfase

Thuisleven
Met de diensten en activiteiten van
onze service-organisatie Thuisleven
bieden we zelfstandig wonende ouderen
gemak en comfort in en rond het huis.
Thuisleven stimuleert bovendien
een gezonde levenshouding. Met een
gevarieerd activiteitenaanbod draagt bij
aan het voorkomen van eenzaamheid bij
ouderen.

Zorg bij grote of kleine dingen
“Zorg is dankbaar werk. Regelmatig krijg ik kaartjes
en briefjes van cliënten en de familie. De mensen
zijn afhankelijk van zorg, en dan is het fijn als je in
de positie bent om de juiste zorg geven. Soms help je
mensen met grote dingen, als ze echt hulpbehoevend
zijn. Maar soms kun je iemand al helpen met een
beugeltje bij het bad. Of met een gesprek met een
eenzame oudere. De eenzaamheid kan ik niet altijd
oplossen, maar erover praten lucht al enorm op.”
Johan Reitsma,
wijkverpleegkundige Thuiszorg Het Friese Land

Sociaal team
Wijkverpleegkundige biedt
toegevoegde waarde
“Ik werk als gezinscoach voor
het Leger des Heils en zit in een
sociaal team in Dokkum. Tijdens
mijn werk krijg ik vaak te maken
met de wijkverpleegkundigen van
Thuiszorg Het Friese Land. Als
ketenpartners is het goed elkaar te
kennen en af en toe te ontmoeten.
We hebben regelmatig contact,
want wijkverpleegkundigen zijn
toch de oren en ogen van de wijk.”
Regina de Graaf,
gezinscoach Leger des Heils

Feiten & cijfers 2018
Thuiszorg Het Friese Land
7032 cliënten in zorg
(op 01-12-2018)
2218 medewerkers
898 fte
1.214.000 zorguren
Dit betekent per dag: 3.326
Klanten geven gemiddeld een 8.7

56 leaseauto’s (-3 t.o.v. 2017)
46 elektrische fietsen (+24)
1153 medewerkers
bij- en nageschoold

“Cliënten moet je in
hun waarde laten”
“Ik werk als Verzorgende IG in een
team van acht collega’s, specifiek
voor mensen met dementie. Deze
mensen wonen allemaal nog op
zichzelf, en krijgen van ons hulp
aan huis. Samen kijken we naar de
medicijnen die ingenomen moeten
worden, maar ook hoe het gaat met
koken of de boodschappen doen.”
“Door de dementie verandert je
gedrag, maar ik vind het belangrijk
om mensen altijd in hun waarde
te laten. Van de week had een
mevrouw haar bloesje verkeerd
om aan. In plaats van dat ik haar
corrigeer, zeg ik: Oh, dat had ik nou
laatst ook!”
Corrie Jorna,
verzorgende IG, Geriatrisch Team
Thuiszorg Het Friese Land

12.000 pashouders voor Thuisleven
4x per jaar het magazine
Specialistisch team
Waardevolle aanvulling op
terminale zorg in Friesland

Omzet:
€ 56.763.000

De Zorgcentrale
“Waarmee kunnen wij u helpen?”
“Op welk moment van de dag je ook belt, overdag
of diep in de nacht, de mensen van de Zorgcentrale
staan je altijd heel vriendelijk te woord. Ze informeren
altijd wat ze kunnen betekenen en hoe jij je voelt. Ze
nemen de tijd om echt naar je te luisteren en denken
met je mee. Voel ik me ’s nachts niet goed, dan kijken
ze of er snel een verpleegkundige bij mij in de buurt
beschikbaar is. Bij de Zorgcentrale staat er altijd
iemand voor je klaar, in het Nederlands of in het Fries.
Dat is toch geweldig!”
Greet Snel, cliënt en lid van de cliëntenraad
van Thuiszorg Het Friese Land

“Ik werk al jaren samen met het
specialistisch Team van Thuiszorg
Het Friese Land. Ik heb bewondering
voor dit team. De verpleegkundigen
komen altijd vriendelijk, begripvol
en deskundig over. Dat ervaar ik zelf
en ik hoor dat ook van naasten van
cliënten.”
Roel Eleveld,
huisarts, Leeuwarden

