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Verzorging 
en verpleging

Zorg aanvragen

Wilt u meer weten, of heeft u zorg nodig? De wijkverpleegkundige komt 

graag bij u langs. Als het nodig is, start de zorg direct. Neem gerust contact 

met ons op, wij zijn altijd bereibaar via 0900-8864 of info@thfl.nl.  

(Mobiele) Personenalarmering

Uw eigen huis is veilig en vertrouwd. 

Wij willen graag dat dit zo blijft. Er zijn 

situaties denkbaar waarin u het nodig 

vindt om te alarmeren. Bijvoorbeeld 

wanneer u zich niet lekker voelt. Of 

wanneer u gevallen bent en niet meer 

kunt opstaan. Met personenalarmering 

waarschuwt u iemand als dat nodig is, 

dag en nacht, vanaf iedere plek, binnen of 

buiten. Met één druk op de knop ontvangt 

de meldcentrale uw alarmsignaal. Zij 

bellen uw contactpersoon, die bij u 

langskomt. 

Hulpmiddelen en verpleegartikelen

Uw wijkverpleegkundige adviseert u over 

hulpmiddelen en verpleegartikelen. Ze 

weet precies waar u ze kunt kopen, huren 

of lenen. 

Thuiszorg Het Friese Land

Wij zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 

zeven dagen per week. Onze verzorgenden 

en verpleegkundigen rijden ‘s nachts hun 

vaste routes en zijn op oproep beschikbaar 

voor noodgevallen. Wij schakelen 

specialistische hulp in als dat nodig is. We 

komen overal, ook in afgelegen gebieden. 

Onze medewerkers zijn goedgeschoolde 

mensen, die jaarlijks worden bijgeschoold 

en zich specialiseren op specifieke 

vakgebieden. 
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Thuis met 
verzorging en

verpleging

U wilt zich zo goed mogelijk voelen. Ook als 

u ziek bent. Dat begint bij het opstaan. U wilt 

de kleding aantrekken waarin u zich prettig 

voelt. En als het echt nodig is hulp van een 

verzorgende of verpleegkundige. Het is 

prettig dat er thuis iemand voor u klaarstaat. 

Wij zijn er voor u. Dag en nacht. 

Soms heeft u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld 

na terugkeer uit het ziekenhuis of 

revalidatiecentrum. Maar ook wanneer 

het u niet meer lukt alles op eigen kracht 

te doen. Dan is het fijn dat er mensen 

voor u klaar staan. Professionele mensen 

die u ondersteunen op de manier die 

u prettig vindt. Onze verzorgenden en 

verpleegkundigen respecteren het als u zelf 

de regie wilt houden en stimuleren het juist 

als u dingen op eigen kracht wilt doen. Als het 

nodig is, dan bieden zij een helpende hand.

Mantelzorgers

We betrekken uw mantelzorgers bij 

die zorg. We doen er alles aan om 

overbelasting van uw mantelzorger te 

voorkomen. We stemmen goed op elkaar 

af wat wij doen en wat zij doen. 

Persoonlijke verzorging

Heeft u hulp nodig bij uw dagelijkse 

verzorging zoals opstaan, naar het toilet 

gaan en wassen? Onze verzorgenden zijn 

dag en nacht op pad. Ze helpen u thuis 

bij uw persoonlijke verzorging op het 

moment dat u dat niet meer zelf kunt. Zij 

helpen u bij het verzorgen van uw haar 

en bij het aantrekken van uw kleding en 

steunkousen. Zij helpen u ook als u weer 

naar bed gaat. 

Verpleging

Onze verpleegkundigen staan dag en 

nacht klaar voor mensen die tijdelijk of 

langdurig ziek zijn en zorg nodig hebben. 

De verpleegkundige verzorgt bijvoorbeeld 

wonden, geeft injecties of zorgt ervoor 

dat iemand minder pijn heeft. De 

verpleegkundige adviseert u ook over 

aanpassingen van uw woning.

Specialistische diensten

Specialistische verpleegkundigen zorgen 

ervoor dat u eerder naar het huis kunt na 

een ziekenhuisopname of een opname 

zelfs voorkomt. Zij helpen bijvoorbeeld bij 

een infuus, sonde of pijnpomp. 

Verpleegkundig consulenten bieden 

hulp aan longpatiënten, diabetici en 

reumapatiënten. Ook deze specialistische 

zorg is 24 uur per dag beschikbaar. 

Intensieve thuiszorg

Intensieve thuiszorg bieden we in de 

laatste levensfase, wanneer genezen niet 

meer mogelijk is. Wij bieden deze zorg 

tijdens de nacht. Het geeft een gerust 

gevoel wanneer u weet dat er goed op 

u wordt gepast. Onze verzorgende of 

verpleegkundige is aanwezig van elf 

uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends. 

Intensieve thuiszorg is zeven nachten per 

week beschikbaar. 

Nachtzorg

Ook ‘s nachts waakt Thuiszorg Het 

Friese Land over u. Een verzorgende of 

verpleegkundige komt een aantal keren 

per nacht bij u langs. Wij zijn één van 

de weinige thuiszorgorganisaties die 

nachtzorg biedt. 

Zorg op afstand

Zorg op afstand is een unieke dienst 

van Thuiszorg Het Friese Land. Via de 

beeldtelefoon ziet u ons en wij zien u. De 

verpleegkundige van Thuiszorg Het Friese 

Land hoort én ziet hoe het met u gaat. 

Op ieder moment van de dag of nacht, 

wanneer u maar wilt. Zorg op afstand 

is een aanvulling op de dienstverlening 

die u al van ons gewend bent. De hulp 

die u al had, blijft. We maken afspraken 

over wanneer we met elkaar bellen, maar 

neemt u gerust contact met ons op als er 

iets met u is. 


