
meer tijd voor zorg



Wij staan voor u klaar met de 
best mogelijke zorg, maar ook 
met aandacht voor de kleine  
en grote dingen die uw leven  
de moeite waard maken.
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Thuis is voor u die ene speciale plek waar u woont  

en leeft. Daar wilt u zoveel mogelijk kunnen genieten,  

en dat wilt u ook zo lang mogelijk blijven doen. Maar  

er kan een tijd aanbreken dat dit niet meer kan, omdat  

u door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte ondersteuning  

van anderen nodig heeft.

Er gaat niets boven thuis
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Meer tijd voor zorg
Als die tijd aanbreekt, zoekt u een zorgorganisatie  

die ook daadwerkelijk de tijd voor u neemt. Die tijd  

en aandacht vindt u bij Thuisgenoten. Doordat we  

beter plannen, hebben we meer tijd voor u dan 

welke thuiszorgorganisatie ook.

 

Daarom heten we ook Thuisgenoten. Zodat u thuis  

zo veel en zo lang mogelijk kunt genieten van alles  

wat u lief is. Dat is waar we voor staan, en wat ons  

werk de moeite waard maakt. Elke dag weer.
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Alle zorg die u wilt
Geef aan wat uw zorgbehoefte en wensen zijn, en wij 

vullen ze samen met u in. Vervolgens kunnen wij het  

hele traject voor u regelen. Van de aanvraag tot aan  

de administratieve afhandeling. Dat doen we bij elke  

vorm van zorg die u nodig hebt. 
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Hulp bij het huishouden
Als het huishouden u teveel wordt, wilt u een vriendelijke 

hulp voor wie niets teveel is. Een vaste kracht die voor u 

een vertrouwd gezicht wordt. Wij zorgen ervoor! En als u 

niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via uw 

gemeente, of niet voldoende uren krijgt toegekend, zorgen 

wij samen met u voor een oplossing. In ieder geval krijgt 

u een vaste hulp die er altijd voor zorgt dat het bij u thuis 

precies zo is, zoals u het wilt hebben. 
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Heeft u tijdelijk of voor langere tijd verpleging of 

persoonlijke zorg nodig? We ondersteunen u graag 

en zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk in uw eigen, 

vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. We regelen alle 

zorg die daarvoor nodig is. Daarbij werken we optimaal 

samen met uw andere zorgprofessionals, mantelzorgers  

en vrijwilligers. We zijn er voor u met de beste zorg, door 

steeds dezelfde zorgverlener én met de aandacht voor  

de dingen die u fijn vindt in het leven. 

Verpleging en verzorging
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We staan altijd voor u klaar als u intensieve thuiszorg 

nodig hebt, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening 

of na een ziekenhuisopname. Onze gespecialiseerde 

verpleegkundigen bieden u niet alleen uitstekende 

intensieve zorg thuis, maar ook alles wat u nodig heeft aan 

medische hulpmiddelen. Wat de omstandigheden ook zijn, 

onze medewerkers gaan er alles aan doen om u zo goed 

mogelijk te laten voelen. Daar nemen ze graag de tijd voor. 

Intensieve thuiszorg
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Zoekt u voor uzelf of voor een dierbare praktische begeleiding 

om het leven van alle dag zelfstandig te kunnen leiden? 

Weer grip te krijgen op de dagelijkse werkelijkheid? Met hulp 

van onze deskundige begeleiders en coaches zorgen we ervoor 

dat dit haalbaar wordt voor u of uw dierbare. Ongeacht leeftijd, 

gezinssituatie of beperkingen. Dat doen ze in goed en constant 

overleg, aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan 

met helder gestelde en persoonlijke doelen.  

Onze professionele medewerkers zorgen voor deskundige 

begeleiding én dat u zich thuisvoelt bij Thuisgenoten.

Ambulante begeleiding
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Bij onze dagvoorzieningen kunt u terecht voor een zinvolle 

dagbesteding. Om deel te nemen heeft u een wmo-indicatie 

nodig. Onze enthousiaste begeleiders bieden u de zorg die 

u nodig heeft en ondernemen samen met u allerlei activiteiten. 

Van samen koffie drinken tot creatieve activiteiten, van 

een gezamenlijke broodmaaltijd tot geheugentraining of 

bewegingsspelletjes. We hebben diverse locaties, ook bij  

u in de buurt. Als u niet wilt deelnemen aan een compleet 

programma, bent u ook van harte welkom. We kijken altijd 

samen met u naar de mogelijkheden.

Dagbesteding
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Als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, omdat u bijvoorbeeld 

moet revalideren na een ziekenhuisopname, bent u van 

harte welkom in één van onze woon-zorg centra. U woont 

dan zo lang als het nodig is in een ruim en comfortabel 

zorgappartement, waar we het voor u net zo fijn maken als 

thuis. In elk woon-zorg centrum zijn gezellige gezamenlijke 

ruimten en als u wilt, verzorgen we alle maaltijden voor u. 

Natuurlijk zijn de mensen die u lief zijn altijd welkom om  

u te komen bezoeken.

Tijdelijk wonen met zorg
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Kunt u niet meer thuis blijven wonen? Denk dan eens aan 

één van onze zorgappartementen. U verlaat dan weliswaar 

uw huis, maar niet uw thuis. U bent namelijk 24 uur per 

dag omringd door hartelijke professionals, die voor u klaar 

staan met precies die zorg en aandacht die u in uw leven 

nodig heeft. Zij zorgen ervoor dat u zich snel thuis voelt. 

Op onze website vindt u meer informatie over het wonen 

met zorg: www.thuisgenoten.nl.

Wonen bij Thuisgenoten
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We hopen dat u zich na het lezen van deze brochure  

al een beetje thuis voelt bij onze organisatie. Wij doen  

er in elk geval alles aan. Daar kunt u op rekenen.

Direct zorg aanvragen?
Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. U kunt dit samen 

met de verpleegkundige van Thuisgenoten regelen. Gaat  

het om huishoudelijke ondersteuning, dan kunnen wij u  

ook helpen met het aanvragen bij de gemeente. Bel ons  

op 0546 - 57 67 55 of mail naar info@thuisgenoten.nl  

én we maken snel een afspraak om samen alles te regelen.

Ons Centraal Bureau zit in Almelo,  
onze zorgverleners zitten bij u om de hoek.
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