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Ja, dat kan met Thuisbegeleiding.
Soms gaat het leven even niet zoals u zou willen. Door stress of 
 problemen kunt u het overzicht kwijt raken. Met onze daadkrachtige 
ondersteuning krijgt u weer de regie over uw leven.

Kan ik weer 
grip op mijn 
leven krijgen?



Als problemen 
uw leven beheersen

Thuisbegeleiding

Het kan iedereen overkomen, het loopt thuis niet zoals u wilt. Bijvoorbeeld 
door psychiatrische of psychosociale problemen, opvoedingsvragen of 
dementie. De spanningen kunnen zo ingrijpend zijn dat ze uw leven fl ink 
beïnvloeden. Thuisbegeleiding ondersteunt u om de draad weer op te 
pakken. De hulp is gericht op uw dagelijkse leven,  waarbij structuur en 
praktische oplossingen centraal staan. 

Thuisbegeleiding ondersteunt u onder meer bij:
•  organiseren van het dagelijkse leven 

en op orde brengen van de administratie
•  omgaan met psychische/psychiatrische problemen, 

zoals depressie en angsten
•  omgaan met een beperking, zoals niet 

aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie
•  ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, 

zoals video hometraining
•   omgaan met ingrijpende veranderingen, 

zoals een scheiding of verlies van een partner
• ondersteunen van mantelzorg(ers)
•  integreren in en deelname aan de samenleving

Gewoon thuis in uw eigen vertrouwde omgeving
De thuisbegeleider werkt samen met u, maar ook met andere hulpverleners 
en mensen uit uw netwerk aan duidelijke, haalbare doelen. Daarbij wordt 
gekeken naar de samenhang van de problemen in uw dagelijks leven. 
Door inzicht in patronen leert u uit te breiden wat goed gaat en de regie 
over uw leven weer op te pakken. 

“ Een jaar geleden zag ik het niet meer zitten. 
Rekeningen werden niet geopend, mijn kinderen 
leefden praktisch op straat en er werd slecht 
gegeten. Thuisbegeleiding kwam precies op tijd. 
Inmiddels is er weer enige orde in de chaos.” 

Thuisbegeleiding aanvragen?
Voor thuisbegeleiding 
heeft u een indicatie nodig. 
Hiervoor kunt u terecht bij het 
Wmo-loket van uw gemeente.



p. 4

Wilt u meer 
informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 
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