
Ons zorgaanbod

•  Mijn huishoudelijke hulp 
•  Mijn 24 uurs zorg 
•  Mijn persoonlijke zorg 
•  Mijn verpleegkundige en 
    specialistische zorg 
•  Mijn begeleiding 
•  Mijn complementaire zorg 
•  Mijn psychogeriatrische zorg 
•  Mijn chronische zorg 
•  Mijn palliatieve zorg

24/7 bereikbaar!
0528-23 35 09

Zorg nodig? Wij gaan het voor u regelen

Kenmerkend voor Mijn Thuiszorg is onze werkwijze. Dit begint al 
bij de intake: samen met u kijken onze vakkundige zorgver-
leners welke zorg u nodig heeft en op welke wijze dit het beste 
georganiseerd kan worden. Indien u het wenst kunnen wij direct 
bij u langs komen. Wij zijn niet voor niets 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. Indien u in het ziekenhuis ligt en u thuiszorg 
nodig heeft dan zullen wij u komen opzoeken in het ziekenhuis en 
vindt de intake daar plaats. Het persoonlijke gesprek is het ideale 
moment om samen kennis te maken. Op het moment dat alle 
zorgvragen helder zijn en u de juiste zorgverlener is toegewezen 
zal de zorgverlening worden gestart met als doel dat u de zorg 
als “Mijn Thuiszorg” ervaart.

Meer weten:

•  Kijk op onze website: www.mijnthuiszorg.nu
    of 

•  Bel met één van onze medewerkers: 0528 - 23 35 09

Eventueel kunt u online uw vraag stellen waarna wij zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen.

Mijn Thuiszorg
Postbus 203
7900 AE Hoogeveen
www.mijnthuiszorg.nu
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Mijn Thuiszorg, Mijn zorg op maat

Mijn Thuiszorg kan u zorg op maat bieden. Mijn Thuiszorg is een 
jonge thuiszorgorganisatie, die uit gaat van de eigen mogelijk-
heden van de cliënt. Het moment dat u zorg nodig heeft 
betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én 
professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Wij ver-
lenen vele vormen van thuiszorg, waarbij u de regie heeft. Mijn 
Thuiszorg kan snel zorg inzetten, wij kennen geen wachttijden. 
Wij werken met kleine vaste wijkzorgteams, die u zoveel mogelijk 
het gevoel zullen geven dat u de zorg als Mijn Thuiszorg ervaart. 
Onze zorg richt zich voornamelijk op de regio Midden- en Zuid 
Drenthe en het Noorden van Overijssel.

Zorg die bij u past -
dat vinden wij belangrijk

Ons uitgangspunt is dat u als cliënt centraal staat. Het gaat im-
mers om uw zorg. Respect, directe betrokkenheid, persoonlijke 
aandacht en betrouwbaarheid en handhaving van de eigen regie 
zijn kernwaarden die wij nastreven en waar wij voor staan. Ons 
doel is samen gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
zorg en het leveren van maatwerk. Kortom: samenwerken om uw 
gezondheid, zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk te 
bevorderen.

Onze kracht: kwetsbare ouderen 
en chronisch zieken
Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling 
van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar 
voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot 
beperkingen in het dagelijks functioneren. In het bereiken van de 
zelfstandig wonende kwetsbare ouderen speelt geïntegreerde 
thuiszorg een grote rol en hier ligt onze kracht. Daarom werken wij 
samen met de gemeenten op het gebied van welzijn, wonen en 
zorg, maar ook vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Een integrale 
aanpak waarbij we er naar streven om de regie bij u als cliënt te 
houden.

Onze zorg kan o.a. bestaan uit;
•   Ondersteuning in de persoonlijke en verpleegkundige zorg en 

aanvullende complementaire zorg.
•   Ondersteuning aanreiken op het gebied van de zelfredzaam-

heid van de cliënt.
•   Advies en instructie bij transfers en gebruik van hulpmiddelen.
•   Leren omgaan met de beperkingen die een chronische ziekte 

met zich meebrengt.

Het gaat om uw zorg

De zorgverleners van Mijn Thuiszorg kijken naar wat u als cliënt 
nodig heeft en/of waar u behoefte aan heeft. Hierbij houden wij 
rekening met uw eigen wensen. Bij Mijn Thuiszorg gaan wij meer 
uit van de mogelijkheden wat u wel kunt, in plaats van wat niet 
meer kan. Om dit te kunnen realiseren krijgt u als cliënt een 
persoonlijke zorgverlener toegewezen die alle soorten dienst-
verlening gaat inzetten waarbij hij/zij ook rekening houdt met de 
eventuele veranderingen in de toekomst. De familie en mantel-
zorg spelen bij onze organisatie een centrale rol in de hulpverle-
ning. Ook zij hebben behoefte aan de nodige ondersteuning en 
kunnen ook wat voor u betekenen tijdens de zorgverlening. 

Het voordeel hiervan is dat de zorgverlener op deze manier de 
zorg goed kan uitvoeren en coördineren en de kwaliteit van zorg 
kan waarborgen. Gedurende de zorgverlening heeft de persoon-
lijke zorgverlener regelmatig contact met andere zorgverleners 
en professionals, waaronder uw huisarts en/of behandelend 
specialist.

Waarom onze cliënten kiezen voor Mijn Thuiszorg? 
•  Omdat u bij Mijn Thuiszorg zorg op maat krijgt.
•  Omdat bij ons ‘eigen regie’ staat voor ‘eigen kracht’.
•  Omdat wij werken met een vast (klein) zorgteam.
•  Omdat wij werken met deskundige en betrokken 
    zorgverleners.

Ervaring cliënt: “In eerste instantie had ik alleen huishoudelijke 
hulp nodig. Helaas kreeg ik steeds meer gezondheidsproblemen 
en had na een ziekenhuisopname langdurig verpleegkundige 
zorg nodig. Gelukkig kreeg ik direct na mijn ziekenhuisopname 
de beschikking over vaste verpleegkundigen.”

Mijn Thuiszorg
Postbus 203
7900 AE Hoogeveen
www.mijnthuiszorg.nu

Ons zorgaanbod

•  Mijn huishoudelijke hulp 
•  Mijn 24 uurs zorg 
•  Mijn persoonlijke zorg 
•  Mijn verpleegkundige en 
    specialistische zorg 
•  Mijn begeleiding 
•  Mijn complementaire zorg 
•  Mijn psychogeriatrische zorg 
•  Mijn chronische zorg 
•  Mijn palliatieve zorg



Mijn Thuiszorg, Mijn zorg op maat

Mijn Thuiszorg kan u zorg op maat bieden. Mijn Thuiszorg is een 
jonge thuiszorgorganisatie, die uit gaat van de eigen mogelijk-
heden van de cliënt. Het moment dat u zorg nodig heeft 
betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én 
professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Wij ver-
lenen vele vormen van thuiszorg, waarbij u de regie heeft. Mijn 
Thuiszorg kan snel zorg inzetten, wij kennen geen wachttijden. 
Wij werken met kleine vaste wijkzorgteams, die u zoveel mogelijk 
het gevoel zullen geven dat u de zorg als Mijn Thuiszorg ervaart. 
Onze zorg richt zich voornamelijk op de regio Midden- en Zuid 
Drenthe en het Noorden van Overijssel.

Zorg die bij u past -
dat vinden wij belangrijk

Ons uitgangspunt is dat u als cliënt centraal staat. Het gaat im-
mers om uw zorg. Respect, directe betrokkenheid, persoonlijke 
aandacht en betrouwbaarheid en handhaving van de eigen regie 
zijn kernwaarden die wij nastreven en waar wij voor staan. Ons 
doel is samen gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
zorg en het leveren van maatwerk. Kortom: samenwerken om uw 
gezondheid, zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk te 
bevorderen.

Onze kracht: kwetsbare ouderen 
en chronisch zieken
Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling 
van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar 
voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot 
beperkingen in het dagelijks functioneren. In het bereiken van de 
zelfstandig wonende kwetsbare ouderen speelt geïntegreerde 
thuiszorg een grote rol en hier ligt onze kracht. Daarom werken wij 
samen met de gemeenten op het gebied van welzijn, wonen en 
zorg, maar ook vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Een integrale 
aanpak waarbij we er naar streven om de regie bij u als cliënt te 
houden.

Onze zorg kan o.a. bestaan uit;
•   Ondersteuning in de persoonlijke en verpleegkundige zorg en 

aanvullende complementaire zorg.
•   Ondersteuning aanreiken op het gebied van de zelfredzaam-

heid van de cliënt.
•   Advies en instructie bij transfers en gebruik van hulpmiddelen.
•   Leren omgaan met de beperkingen die een chronische ziekte 

met zich meebrengt.

Het gaat om uw zorg

De zorgverleners van Mijn Thuiszorg kijken naar wat u als cliënt 
nodig heeft en/of waar u behoefte aan heeft. Hierbij houden wij 
rekening met uw eigen wensen. Bij Mijn Thuiszorg gaan wij meer 
uit van de mogelijkheden wat u wel kunt, in plaats van wat niet 
meer kan. Om dit te kunnen realiseren krijgt u als cliënt een 
persoonlijke zorgverlener toegewezen die alle soorten dienst-
verlening gaat inzetten waarbij hij/zij ook rekening houdt met de 
eventuele veranderingen in de toekomst. De familie en mantel-
zorg spelen bij onze organisatie een centrale rol in de hulpverle-
ning. Ook zij hebben behoefte aan de nodige ondersteuning en 
kunnen ook wat voor u betekenen tijdens de zorgverlening. 

Het voordeel hiervan is dat de zorgverlener op deze manier de 
zorg goed kan uitvoeren en coördineren en de kwaliteit van zorg 
kan waarborgen. Gedurende de zorgverlening heeft de persoon-
lijke zorgverlener regelmatig contact met andere zorgverleners 
en professionals, waaronder uw huisarts en/of behandelend 
specialist.

Waarom onze cliënten kiezen voor Mijn Thuiszorg? 
•  Omdat u bij Mijn Thuiszorg zorg op maat krijgt.
•  Omdat bij ons ‘eigen regie’ staat voor ‘eigen kracht’.
•  Omdat wij werken met een vast (klein) zorgteam.
•  Omdat wij werken met deskundige en betrokken 
    zorgverleners.

Ervaring cliënt: “In eerste instantie had ik alleen huishoudelijke 
hulp nodig. Helaas kreeg ik steeds meer gezondheidsproblemen 
en had na een ziekenhuisopname langdurig verpleegkundige 
zorg nodig. Gelukkig kreeg ik direct na mijn ziekenhuisopname 
de beschikking over vaste verpleegkundigen.”

Mijn Thuiszorg
Postbus 203
7900 AE Hoogeveen
www.mijnthuiszorg.nu

Ons zorgaanbod

•  Mijn huishoudelijke hulp 
•  Mijn 24 uurs zorg 
•  Mijn persoonlijke zorg 
•  Mijn verpleegkundige en 
    specialistische zorg 
•  Mijn begeleiding 
•  Mijn complementaire zorg 
•  Mijn psychogeriatrische zorg 
•  Mijn chronische zorg 
•  Mijn palliatieve zorg



Ons zorgaanbod

•  Mijn huishoudelijke hulp 
•  Mijn 24 uurs zorg 
•  Mijn persoonlijke zorg 
•  Mijn verpleegkundige en 
    specialistische zorg 
•  Mijn begeleiding 
•  Mijn complementaire zorg 
•  Mijn psychogeriatrische zorg 
•  Mijn chronische zorg 
•  Mijn palliatieve zorg

24/7 bereikbaar!
0528-23 35 09

Zorg nodig? Wij gaan het voor u regelen

Kenmerkend voor Mijn Thuiszorg is onze werkwijze. Dit begint al 
bij de intake: samen met u kijken onze vakkundige zorgver-
leners welke zorg u nodig heeft en op welke wijze dit het beste 
georganiseerd kan worden. Indien u het wenst kunnen wij direct 
bij u langs komen. Wij zijn niet voor niets 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. Indien u in het ziekenhuis ligt en u thuiszorg 
nodig heeft dan zullen wij u komen opzoeken in het ziekenhuis en 
vindt de intake daar plaats. Het persoonlijke gesprek is het ideale 
moment om samen kennis te maken. Op het moment dat alle 
zorgvragen helder zijn en u de juiste zorgverlener is toegewezen 
zal de zorgverlening worden gestart met als doel dat u de zorg 
als “Mijn Thuiszorg” ervaart.

Meer weten:

•  Kijk op onze website: www.mijnthuiszorg.nu
    of 

•  Bel met één van onze medewerkers: 0528 - 23 35 09

Eventueel kunt u online uw vraag stellen waarna wij zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen.

Mijn Thuiszorg
Postbus 203
7900 AE Hoogeveen
www.mijnthuiszorg.nu

Mijn Thuiszorg
Postbus 203
7900 AE Hoogeveen
www.mijnthuiszorg.nu


