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Meer weten?  

Wilt u meer weten over Thuiszorg Het Friese Land?  Op www.thfl.nl 

vindt u uitgebreide informatie over onze organisatie, de zorg die wij 

leveren en hoe u pashouder van Thuisleven wordt. Voor vragen belt u 

met 0900-8864 of mailt u naar info@thfl.nl.



Overal thuis
en altijd 

bereikbaar

In een landelijk onderzoek waaraan 

bijna alle thuiszorgaanbieders in 

Neder land deelnamen, komen we 

zeer goed tevoorschijn als het gaat om 

betrouwbaarheid en bejegening. Daarom 

zeggen wij met trots dat wij een heel 

klantvriendelijke thuiszorgorganisatie zijn.

Iedereen is welkom

Bij ons is iedereen welkom als cliënt. Ook als 

u afgelegen woont komen wij bij u langs om 

zorg te verlenen. Als het nodig is een aantal 

keren per dag en ’s nachts. Want volgens ons 

heeft iedereen recht op zorg.

Kwaliteit

Wij zijn een stichting met alle kwaliteits-

waarborgen. We hebben toezichthouders, een 

Cliëntenraad en een Ondernemingsraad, zijn 

ISO gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. 

Daarnaast hebben wij een klachtenregeling. 

Uw klacht is onze kans om onze dienst-

verlenging nog verder te verbeteren. Kijk op 

www.thfl.nl voor meer informatie hierover.

Alle zorg 

Wij bieden alle vormen van zorg:

• verpleging

• persoonlijke verzorging

• (particuliere) huishoudelijke hulp

• pgb bemiddeling

• nachtzorg

• begeleiding bij chronische ziekten

• specialistische verpleging

• geriatrische zorg

• intensieve thuiszorg in de laatste levensfase

• begeleiding en ondersteuning

• personenalarmering

• zorg op afstand

• ledenservice

• cursussen

• particuliere zorg

Thuisleven

Service van Thuiszorg Het Friese Land

Een dagje op pad met boot of bus, een 

behandeling bij de pedicure, de kapper 

aan huis, korting op uw zorgverzekering 

of iemand die u helpt met klussen: het 

is nog maar een kleine greep uit het rijke 

aanbod van Thuisleven! Met een pas van 

Thuisleven verzekert u zich van korting op 

al onze diensten en u kunt gebruik maken 

van diverse leuke aanbiedingen. Wilt u meer 

weten? Kijk dan op www.thfl.nl of bel 0900-

8864. Onze medewerkers staan dag en nacht 

voor u klaar.

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer 

uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum 

bijvoorbeeld. Maar ook wanneer het u niet 

meer lukt alles op eigen kracht te doen, is 

het fijn dat er mensen voor u klaar staan. 

Professionele mensen die u ondersteunen 

op de manier die u prettig vindt. Of u nu 

in Harlingen woont, in Heerenveen of op 

Schiermonnikoog, Thuiszorg Het Friese Land 

is er voor u. Wij luisteren 24 uur per dag, 

zeven dagen per week naar uw wensen. In het 

Fries of in het Nederlands. 

Thuiszorg Het Friese Land is overal thuis en 

altijd bereikbaar, wij organiseren de hulp aan 

huis vanuit onze regiokantoren. Daardoor is er 

altijd een regiokantoor bij u in de buurt. 

Betrokken, betrouwbaar en professioneel

Thuiszorg is mensenwerk. Het is dan ook de 

kwaliteit van onze medewerkers die het 

verschil maakt. Thuiszorg Het Friese Land 

werkt met ruim 1600 professionele, goed 

opgeleide en betrokken medewerkers. Zij 

bieden dag en nacht zorg aan jaarlijks meer  

dan 7500 cliënten. 


