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Individuele
thuisbegeleiding 
 

Zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behouden 

 

Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen. Dit betekent echter wel dat er

op die plek meer behoefte is aan ondersteuning. Niet alleen zorggericht, maar

ook ondersteuning bij praktische zaken. De thuiscoach biedt coaching op maat

aan cliënten die zelfstandig wonen. 

Het doel is stabiliseren en verbeteren van de dagelijkse leefsituatie. Hierbij

worden activiteiten ontwikkeld, gecoördineerd en georganiseerd die zijn

afgestemd zijn op de individuele cliënt. De thuiscoach ondersteunt de cliënt

bijvoorbeeld bij het structureren van de week, het zoeken naar een zinvolle

dagbesteding en het organiseren en structureren van de administratie. 

Tevens leert de thuiscoach de cliënt omgaan met de beperkingen die het

ziektebeeld met zich meebrengt en adviseert en motiveert de familie en de

mantelzorgers op het behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt.  
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Onze begeleiding 
 

Onze begeleiding kan onder andere bestaan uit: 

Het samen organiseren van de administratie

Het begeleiden naar sociale activiteiten

Ondersteuning van de mantelzorger

Het begeleiden in de week/dag structuur

Het wegwijs maken in de sociale kaart van de omgeving

Adviseren over hulpmiddelen die eventueel van toepassing zijn

Het bieden van een luisterend oor
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Verwijzing en vergoeding
 

Om voor Individuele thuisbegeleiding in aanmerking te komen, moet iemand

een beschikking van de gemeente hebben in het kader van de Wmo (Wet

Maatschappelijke Ondersteuning).

Zo’n beschikking kan men zelf aanvragen bij de gemeente of met hulp van een

zorgconsulent van het CliëntServiceBureau van Valkenhof.

De Wmo-consulent van de gemeente komt dan op bezoek voor een

keukentafelgesprek. Tijdens zo’n gesprek wordt de zorgbehoefte vastgesteld

en op basis daarvan geeft de gemeente een beschikking af.

 

Vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) is het ook mogelijk om individuele

thuisbegeleiding te ontvangen. In dit geval kunt u het best contact opnemen

met de zorgconsulent van het CliëntServiceBureau.  
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Meer weten? 
 

Wilt u meer weten over individuele thuisbegeleiding?

Neem dan contact op met het Cliëntservicebureau van Valkenhof via

040-8003180 of cliëntservicebureau@valkenhof.org 
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Meer weten? 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Valkenhof:

www.valkenhof.nl 

© Valkenhof 

Versie 19.001   
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