
Thuiszorg  
Familiezorg

als kanker ook u raakt



Als kanker ook u raakt
U of uw gezinslid heeft net de diagnose van kanker 
gekregen of krijgt een behandeling tegen kanker. 

U verlangt hierbij zoveel mogelijk thuis te zijn.

U wenst uw zorg zelf in handen te houden, met 
ondersteuning van warme, deskundige en 
betrouwbare zorgverleners.

Wist u dat Thuiszorg Familiezorg alles in huis heeft 
om uw zorgen te helpen verlichten?

Alles in huis voor de zorg bij u thuis



U heeft nood aan een  
vertrouwenspersoon voor al uw 
thuiszorgvragen en een  
verbindingsfiguur tussen alle  
professionelen.  
Iemand die tijd voor u neemt.

De thuiszorgverantwoordelijke
• maakt u wegwijs in het 

zorgaanbod

• stemt zich af op uw wensen 
en doelen en zoekt naar de 
passende zorg voor u en uw 
gezin 

• bekijkt met u de kostprijs van de 
zorg en geeft info over financiële 
tussenkomsten

U heeft veel vragen, 
zorgen en twijfels.  
U bent verdrietig,  
onzeker, bang, boos of 
u voelt zich schuldig...

De psycholoog
• beluistert u en helpt 

u hiermee om te 
gaan

• heeft ook 
aandacht voor uw 
liefdevolle relaties 
die misschien onder 
druk staan



U heeft het door de situatie moeilijk om uw huishouden rond te krijgen. U zoekt hulp voor uw persoonlijke 
verzorging of bij allerlei activiteiten van het dagelijkse (gezins)leven.

De verzorgende
kan u assisteren of de zorg overnemen bij

• wassen, strijken, kledij verstellen, uw woning onderhouden, boodschappen doen, aangepaste maaltijden 
bereiden (rekening houdend met smaakbeleving en dieet en eventueel in samenwerking met de diëtist)...

• aankleden, wassen, make-up, huid- en haarverzorging...

• bezoek ontvangen, ontspanningsactiviteiten begeleiden, kinderen verzorgen en naar school brengen, 
huiswerk begeleiden...

Wist u dat...
• Thuiszorg Familiezorg gegarandeerde zorg biedt tijdens de eerste 14 dagen na thuiskomst uit het 

ziekenhuis, aan een vast tarief? 

• de verzorgende voor heel korte zorgbeurten kan langskomen, ook ‘s avonds en in het weekend?



U wenst uw dagelijkse 
activiteiten thuis zo zelfstandig 
mogelijk uit te voeren.

De ergotherapeut
• geeft tips om realistisch 

om te gaan met uw 
persoonlijke energie

• geeft advies op maat rond 
discrete hulpmiddelen, 
comfortabele kledij, 
bewegingstechnieken, 
revalidatie en kleine of 
grote aanpassingen in uw 
woning

U heeft nood aan een 
deskundige helpende hand.

De klusjesman
• voert kleine herstellingen uit

• doet woningaanpassingen 
in samenwerking met de 
ergotherapeut



U heeft nood aan een luisterend oor 
of wat extra ondersteuning in de zorg.

De vrijwilliger
• houdt u of uw gezinslid met kanker 

gezelschap

• neemt kleine zorgtaken 
op en ondersteunt bij 
ontspanningsactiviteiten

• ontlast de mantelzorger en zorgt 
ervoor dat hij/zij even op adem 
kan komen

Wist u dat...
onze vrijwilligers ook nachtzorg 
bieden?

U heeft thuis gespecialiseerde 
verpleegkundige zorgen 
nodig.

De thuisverpleegkundige
• staat in voor pijnbestrijding, 

chemotherapie, wondzorg, 
intraveneuze therapie, 
sondevoeding...

• werkt hiervoor nauw samen 
met uw specialist en huisarts

Thuiszorg Familiezorg biedt 
deze dienst aan in de regio 
Brugge-Oostkust en werkt 
ook samen met uw eigen 
thuisverpleegkundige.



Over Thuiszorg Familiezorg
• Thuiszorg Familiezorg is er voor 

iedereen, al sinds 1948.  
U mag rekenen op 
respectvolle zorg, ongeacht 
uw leeftijd, levensfilosofie of 
ziekenfonds.  
De kostprijs van de zorg mag 
geen belemmering zijn.

• Meer dan 2200 medewerkers 
bouwen mee aan onze 
thuiszorgdroom.  
Elk van hen is goed opgeleid, 
krijgt vorming en professionele 
begeleiding.

Warme, persoonlijke en 
betrouwbare zorg
• Thuiszorg Familiezorg is er  

voor u.  
Onze medewerkers staan open 
voor wat u raakt en bezighoudt. 

• We bieden geen 
standaardpakketten, maar 
proberen zo dicht mogelijk aan 
te sluiten bij uw wensen.

• We respecteren uw keuzevrijheid 
en werken vlot samen met alle 
hulpverleners die u zelf kiest.

Wist u dat...
Thuiszorg Familiezorg 
ook gespecialiseerd is 
in kraamzorg (de wieg) 
en in de thuiszorg 
voor personen met 
dementie (Foton)?



Welkom in de regiohuizen van Familiezorg West-Vlaanderen vzw
BRUGGE    Sint-Jansplein 8        050 33 65 00
DIKSMUIDE    De Breyne Peellaertstraat 52       051 50 22 33
IEPER     De Brouwerstraat 4        057 20 12 14
KNOKKE    Albertlaan 65         050 60 99 86
KORTRIJK    Heilige Geeststraat 11        056 20 15 48
OOSTENDE    Wellingtonstraat 70        059 70 69 53
ROESELARE    Leenstraat 31         051 22 08 01
TIELT     Krommewalstraat 1        051 40 04 43
TORHOUT    Sint-Rembertlaan 20        050 21 41 82
WAREGEM    Guido Gezellestraat 10         056 61 37 82

of in ons provinciehuis
BRUGGE    Biskajersplein 3         050 33 02 70     

folderversie 09/2019

www.familiezorg-wvl.be   |    info@familiezorg-wvl.be 
Heeft u een dringende vraag buiten de kantooruren? Bel naar 050 33 02 70.
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