Meer weten of ondersteuning
nodig?

De volgende locaties zijn
onderdeel van Zorggroep Liante

Wij denken graag met u mee hoe u uw
zelfredzaamheid kunt vergroten. Wat heeft u
nodig? Wat zijn uw wensen? Wat kunt u zelf
nog? Wat kan uw omgeving eventueel voor u
betekenen? De Wijkverpleegkundige uit uw
regio gaat graag in gesprek met u (en uw
familie) over deze vragen en stemmen de hulp
en zorg hierop af.
Neem vrijblijvend contact op met de
wijkverpleegkundige uit uw regio.
Ooststellingwerf: 06 135 637 66
Weststellingwerf: 06 139 512 24
Smallingerland: 06 579 577 14
Opsterland: 06 579 577 14

Langer veilig
thuis wonen

ZorgThuis, een onderdeel van Zorggroep Liante
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weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland,
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

ZorgThuis

Zorg aan huis

Verzorging en verpleging

Palliatieve zorg

Denk bij verzorging aan hulp bij: wassen en
douchen, aankleden, steunkousen aan- en
uittrekken, ondersteuning bij medicatie. Onder
verpleging valt onder andere: stomazorg,
katheterzorg en wondzorg. Komt u net uit het
ziekenhuis en heeft u (tijdelijk) zorg nodig, dan
kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Palliatieve zorg is zorg in de laatste
levensfase. Een veelal intensieve en
emotionele tijd. Palliatieve zorg is erop gericht
in die fase de hoogst mogelijke kwaliteit van
leven te bereiken voor u en uw naasten.

Dagbesteding

Veilig thuis wonen
U bent nog vitaal en wilt graag veilig thuis
wonen, maar u heeft wel enige zorg nodig. We
willen allemaal leven zoals wij het zelf voor ogen
hebben en zolang mogelijk zelfredzaam blijven.

Er even een dag of dagdeel tussen uit. Gezellig
een kopje koffie drinken of deelnemen aan
activiteiten. Met mooi weer bijvoorbeeld samen
een wandeling maken. Kortom de dag doorbrengen
zoals u het wenst.

Alarmering

Zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen met
zorg van ZorgThuis en met de zekerheid van
Zorggroep Liante, dat geeft een gerust gevoel.

Met personenalarmering kunt u veilig thuis
wonen, u bent zeker van zorg aan huis op het
moment dat u het nodig heeft. Bent u bijvoorbeeld
gevallen, dan kunt u met één druk op de knop in
contact staat met de zorgcentrale. Zij zorgen
ervoor dat u zo snel mogelijk hulp krijgt.

Zorg op maat

Huishoudelijke zorg

Het is best een grote stap om hulp te vragen bij
de zorg voor uw dagelijks leven. Wij willen het
u graag zo aangenaam mogelijk maken thuis.

U woont langer thuis en u bent vitaal genoeg, maar
u heeft wel enige hulp nodig bij huishoudelijke taken,
dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We
kunnen dan samen de mogelijkheden doornemen.

Casemanagement dementie
Heeft u dementie of is er het vermoeden dat u
dementie heeft, dan komt er veel op u af. De
casemanager dementie, een vast gezicht die
het ziektebeeld dementie kent, kan dan veel
voor u betekenen. Zij ondersteunt u en uw
naasten door u de juiste informatie te geven,
te begeleiden, mee te denken, te adviseren
en regelt de juiste zorg bij elke fase van
dementie. Op deze manier kunt u langer veilig
thuis wonen, ook met dementie.

