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Meer weten?
Wilt u meer weten over Thuiszorg Het Friese Land? Op www.thfl.nl
vindt u uitgebreide informatie over onze organisatie, de zorg die wij
leveren en hoe u pashouder van Thuisleven wordt. Voor vragen belt u
met 0900-8864 of mailt u naar info@thfl.nl.

Thuiszorg Het Friese Land biedt begeleiding
aan mensen die het (even) niet alleen redden.
Wij helpen hen de regie over hun leven terug
te krijgen. Vraagt de thuissituatie om extra
aandacht, dan bieden thuisbegeleiders,
gespecialiseerde huishoudelijk verzorgenden
en gezinsondersteuners uitkomst. Waar
nodig schakelen zij extra hulp in.

Thuisbegeleiding
De thuisbegeleider van Thuiszorg Het Friese
Land is er niet alleen om in het dagelijkse
huishouden ondersteuning te bieden,
maar begeleidt op een veel breder vlak.
Ondersteuning bij de opvoeding, bij het
op orde brengen van de administratie, de
organisatie van het huishouden, het opbouwen
van een sociaal netwerk en het inrichten van
de vrije tijd. De situatie verbeteren, dat staat
centraal bij deze vorm van begeleiding.
Gezinsondersteuning
De gezinsondersteuner van Thuiszorg Het
Friese Land komt tijdelijk bij mensen thuis
en helpt bij de opvoeding en bij het reilen en
zeilen in huis. Zijn er meerdere problemen
die om aandacht vragen, dan helpt de
gezinsondersteuner en schakelt waar nodig
extra hulp in.

Ondersteuning
en begeleiding
Als het in de thuissituatie op meerdere
vlakken niet goed loopt, dan is het niet altijd
even gemakkelijk het huishouden en alles
daaromheen te organiseren. Misschien heeft u
de zorg voor een ziek kind of partner, misschien
staat u er alleen voor of heeft u een groot gezin
dat extra aandacht vraagt. Misschien heeft u een
aandoening waardoor het moeilijk voor u is om
alles goed te organiseren. Thuiszorg Het Friese
Land biedt een helpende hand.

Preventie
Ondersteuning en begeleiding heeft een
preventieve werking. Zo proberen we te
voorkomen dat kinderen uit huis worden
geplaatst. Dat doen we door een veilige en
hygiënische leefomgeving te realiseren. We
begeleiden mensen sociaal en psychisch, maar
ook financieel. Deze vorm van begeleiding
voorkomt dat de situatie verergert.
Voor wie?
De thuisbegeleiders en gezinsondersteuners
en gespecialiseerde huishoudelijk
verzorgenden zijn er voor:
•	gezinnen waarvan een ouder ernstig
ziek is of is overleden.

•
•
•
•
•
•

een niet-aangeboren 				
hersenaandoening
een verstandelijke beperking
een aan autisme verwante stoornis
psychogeriatrische problemen
verslavingsproblematiek
een psychische beperking

Thuiszorg Het Friese Land
De medewerkers van Ondersteuning en
begeleiding weten hoe zij moeten omgaan
met bepaalde gedragsproblematiek, met
dementerenden of met psychiatrische
cliënten. Het zijn goed geschoolde,
betrouwbare en ervaren medewerkers die
regelmatig gecoacht worden en bijscholing
krijgen. Wij werken nauw samen met
andere hulpverleners om de thuissituatie te
verbeteren. Vraag bij uw gemeente of u recht
heeft op een vergoeding.

