Kwaliteit

De volgende locaties zijn
onderdeel van Zorggroep Liante

We zijn trots op wat we samen bereiken. En op
de waardering die we krijgen. Bijvoorbeeld in
de vorm van het Gouden PREZO Keurmerk, die
al onze locaties hebben ontvangen. Hét bewijs
dat we onze cliënten centraal zetten en goed
opgeleide medewerkers goud waard zijn.

Vragen
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen
van Zorg Thuis? Neem gerust contact met ons
op. U kunt ons bereiken via 0516 568 770.
We kijken graag met u naar wat de
mogelijkheden zijn.

Wanneer u
thuis hulp
kunt
gebruiken
Zorggroep Liante
Zorggroep Liante verstaat
Postbus de
116kunst mensen centraal te
zetten. 8430
Of je nu
ons woont of werkt. Dit doen we door
ACbijOosterwolde
dichtbij te zijnT 0516
en te 568
helpen.
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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.

Zorg Thuis

Vertrouwd
thuis wonen

zijn in de omgeving en thuis zijn in ouderenzorg.
Zo kunnen we antwoord geven op elke vraag of
probleem. Nu en in de toekomst. Bovendien kiest
u voor zekerheid. Met ons alarmeringssysteem
staat u direct in contact met onze eigen
deskundige medewerkers. En wanneer u wilt,
kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die
onze woonzorgcentra bieden.

Hulp bij persoonlijke zorg
U woont thuis, in uw vertrouwde omgeving.
U geniet van uw gezellige huis, uw fijne tuin
en bekenden in de buurt. Toch zou u wel wat
ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld
op het gebied van persoonlijke verzorging,
verpleging, palliatieve zorg, huishoudelijke hulp
of begeleiding in uw dagstructuur. Zorggroep
Liante kan u deze zorg en ondersteuning
bieden. Zorg Thuis is zorg op maat, zodat u
gewoon kunt blijven genieten van uw eigen thuis.

De zekerheid van
Zorggroep Liante
U kunt tijdelijk of juist langdurig gebruik maken
van Zorg Thuis. Wanneer u kiest voor Zorg Thuis
van Zorggroep Liante, dan kiest u voor zorg
dicht bij huis. Vaste medewerkers, die bekend

Met hulp bij persoonlijke zorg kunt u een
verhuizing naar een woonzorgcentrum uitstellen
of zelfs voorkomen. Soms zit die hulp al in kleine
zaken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij douchen en
aankleden. Maar ook wanneer u meer
ondersteuning kunt gebruiken, kunt u altijd bij
ons terecht. Denk aan begeleiding gedurende de
hele dag. Welke zorg u ook kunt gebruiken:
samen zorgen we er voor. Gewoon bij u thuis.
Heeft u verzorging of verpleging nodig?
Dan komt de wijkverpleegkundige van Zorggroep
Liante bij u thuis. Zij bespreekt samen met u
welke zorg u nodig heeft en stelt een
zorgleefplan op. U betaalt voor de zorg die u
ontvangt geen eigen bijdrage, omdat deze zorg
onder de basisverzekering valt.

Huishoudelijke zorg
Ouder worden kan betekenen dat sommige
huishoudelijke taken lastiger worden.
Wij kunnen u ondersteunen in de zaken die u
zelf niet meer kunt verrichten. Denkt u hierbij
aan schoonmaken, boodschappen doen, eten
koken of de was doen. Welke taken wij van u
overnemen, is afhankelijk van uw
Wlz-indicatie of Wmo-beschikking.
Voor uw beschikking kunt u terecht bij het
gebiedsteam van uw gemeente. Zij zorgen
voor een indicatiestelling, zodat u weet
hoeveel en welke zorg u kunt ontvangen.
Wanneer u daar aangeeft dat u voor
Zorggroep Liante kiest, dan regelen we
samen de Zorg Thuis die helemaal op uw
wensen aansluit.

