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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.

Een opgeruimd gevoel, dat is het grote
voordeel van een schoon huis. De huis
houdelijke hulpen die Thuiszorg Het Friese
Land inschakelt om u daarbij te helpen, zijn
bedreven in hun vak en voeren het met zorg
en toewijding uit. Wat u nog zelf kunt en
wilt doen, doet u zelf. Heeft u ondersteuning
nodig, dan staat de huishoudelijke hulp voor
u klaar, op een moment dat het u schikt.

Huishoudelijke hulp met indicatie
Per gemeente verschilt het of u in
aanmerking komt voor huishoudelijke
hulp. Met een indicatie betaalt u alleen nog
een eigen bijdrage.
Particuliere huishoudelijke hulp
Krijgt u van de gemeente geen indicatie,
dan kunt u via ons particuliere
huishoudelijke hulp aanvragen. Die is
er ook voor mensen die hun tijd liever
aan iets anders besteden dan aan het
huishouden. Wij hebben een groot netwerk
met betrouwbare mensen waar we al jaren
mee samenwerken.
•

Huishoudelijke
hulp
Bent u niet in staat om (tijdelijk of voor langere
tijd) het huishouden zelf te doen, schakel dan de
hulp in van Thuiszorg Het Friese Land. Soms is
het lastig om de zwaardere huishoudelijke taken
zelf uit te voeren. Denk aan: het bed verschonen,
de ramen lappen, de vloer dweilen en de was
ophangen. Iemand die ook een boodschap voor
u doet, de hond uitlaat of de overhemden strijkt:
een huishoudelijke hulp is in alle opzichten goud
waard! U geeft aan wat uw wensen zijn en wij
regelen de rest.

U geeft zelf aan wat uw wensen en
behoeften zijn.
• Wij zoeken voor u een goede, 		
betrouwbare en deskundige hulp.
• Wij nemen de administratie voor u
uit handen.
•	Als u dit wenst regelen we vervangende
hulp bij vakantie of ziekte.
• Pashouders van Thuisleven krijgen
korting op de huishoudelijke hulp.
U betaalt een vast bedrag per uur en
bepaalt zelf voor hoeveel uur per week
u huishoudelijke hulp wilt.

Korting via Thuisleven
Thuisleven is de service van Thuiszorg Het
Friese Land die extra diensten en
activiteiten biedt. Als pashouder
krijgt u korting op het uurtarief van de
huishoudelijke hulp. U bent al pashouder
voor € 19,00 per jaar. Meer informatie:
www.thuisleven.nl of 0900-8864.
Regel het via Thuiszorg Het Friese Land
Wij zijn altijd bereikbaar, we werken met
gekwalificeerde medewerkers die met
toewijding en betrokkenheid hun werk
doen. Deze mensen komen vaak uit uw
eigen omgeving en kennen uw buurt. Bij
ons is de sociale functie net zo belangrijk
als het huishoudelijk werk.

