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Wat is thuisbegeleiding?
Een thuisbegeleider (voorheen 
gespecialiseerd verzorgende) begeleidt 
en ondersteunt u thuis bij de huis-
houding, administratie, opvoeding van  
uw kinderen en/of bij psychische- en 
sociale problemen. Zo lost u deze 
problemen samen op of vermindert ze, 
zodat u alle activiteiten weer (zoveel 
mogelijk) zelf op kunt pakken.  
De begeleiding gaat in samenwerking 
met u en andere instanties waarvan u 
hulp krijgt, zoals bijvoorbeeld Bureau 
Jeugdzorg, de Geestelijke Gezondheids-
zorg (GGZ), de Jeugdgezondheidszorg, 
de Brijderstichting, maatschappelijk werk  
of de huisarts.

Wat is de kracht van thuisbegeleiding?
•	Is	aanvullend	op	de	1ste	en	2de	lijn
•	Geeft	écht	práktische	hulp
•	Komt	áchter	de	voordeur	
•		Kan	inspringen	op	het	moment	dat	

problemen zich voordoen
•		Is	onder	meer	geschoold	in	Video	

Hometraining, Tripple P en als 
gezinscoach

•	Zorgt	voor	een	stabiele	basis	
 o helpt een veilige plek thuis te creëren
 o  organiseert rust, orde en regelmaat in 

het huishouden
•	Helpt	u	uw	eigen	kracht	te	ontwikkelen
 o met ‘empowerment’ technieken
 o door voorbeeldgedrag
 o met praktische ondersteuning 
 o en houdt de regie bij u 
•	Helpt	het	sociale	netwerk	te	versterken
 o  heeft aandacht voor uw sociale 

omgeving 
•	Werkt	preventief	
 o  heeft aandacht voor alle leden van  

het gezin
 o  werkt oplossingsgericht 
 o  helpt met lichtere ondersteuning 

ergere problemen te voorkomen
 o  helpt overlast bij de omgeving te 

voorkomen
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Soms doen zich (gezins)situaties voor waarbij extra begeleiding en coaching een 
welkome steun in de rug zijn. In deze folder leest u wat thuisbegeleiding is en 
wanneer thuisbegeleiding nodig kan zijn.



Thuisbegeleiding 

Voor wie?
Voor mensen met psychiatrische en / of 
psychosociale problemen, die moeite 
hebben om zelfstandig de regie te 
voeren. Het kan gaan om alleenstaanden 
of	gezinnen,	waarbij	één	of	meerdere	
gezinsleden psychiatrische problemen 
heeft. 

Wat zijn de kosten?
De kosten worden meestal vergoed uit  
de	AWBZ	(Algemene	Wet	Bijzondere	
Ziektekosten)	of	via	de	WMO.	Voor	de	
vergoedingen	uit	de	AWBZ	geldt	een	
eigen bijdrage.

Hoe regel ik deze zorg?
Een instantie, waar u reeds hulp van 
krijgt, schakelt Thuisbegeleiding in.  
Voor hulp aan huis heeft u een ‘indicatie’ 
nodig. Thuisbegeleiding van ViVa! 
Zorggroep helpt u graag bij het invullen 
van deze aanvraag en kijkt met u mee 
waar die moet worden ingediend.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ViVa! Zorggroep:  
088	9957420.	Of	een	e-mail	sturen	 
naar thuisbegeleiding@vivazorggroep.nl
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