
Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00  E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl

Hulp bij u thuis van 
Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft u  
daarvoor hulp en/of zorg nodig? In dat geval biedt Het Laar Thuiszorg 
precies de ondersteuning die u nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blij-
ven voelen in uw eigen vertrouwde omgeving.
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BETALING
De betaling van de zorg die Het Laar levert kan op vier manieren plaatsvin-
den: via uw zorgverzekeraar, via het persoonsgebonden budget (PGB), uit 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of uit privaatgelden. Tijdens het kennisma-
kingsgesprek geeft u aan waar uw voorkeur naar uitgaat. De wijkverpleeg-
kundige kan u hierbij adviseren. 
 
MEER WETEN OVER THUISZORG 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over thuiszorg van Het Laar 
en het aanvragen daarvan. U kunt daarover contact opnemen met de wijk-
verpleegkundige en het Servicebureau via 013-465 77 00. Onze medewer-
kers denken graag met u mee.
 
THUIS MET HET LAAR
Het Laar heeft verschillende mogelijkheden om u te helpen zo te leven zo-
als u dat zelf wilt. Zodat u zich altijd thuisvoelt, waar u ook woont. Ook als 
u zelfstandig in uw eigen huis woont. U bent welkom om in het restaurant 
van Het Laar uit eten te gaan. Daarnaast biedt Het Laar Dagbesteding aan 
als u in het dagelijkse leven wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Te-
vens kunt u lid worden van de vele gezelligheids- en activiteitenclubs van 
Het Laar. En ook de muziekevenementen, lezingen en filmavonden van Het 
Laar zijn voor u toegankelijk. U bent van harte welkom.

THUISZORG VAN HET LAAR
U leeft graag uw eigen leven zoals u dat wilt. Ook als u wat ouder wordt en 
het misschien minder makkelijk wordt om vast te houden aan uw zelfstan-
digheid en leefstijl. Met Het Laar Thuiszorg blijft u de regie voeren over 
uw eigen leven. Het thuiszorgteam helpt u bij uw persoonlijke verzorging 
en verpleging, daar waar u of uw omgeving dit niet zelf kan. Denk aan on-
dersteuning bij lichamelijke verzorging, wondverzorging en het toedienen 
van medicatie.
 
HULP AANVRAGEN
Wilt u kennismaken met Het Laar Thuiszorg? Onze wijkverpleegkundige 
komt bij u op huisbezoek. Ze bespreekt met u en eventueel uw mantelzor-
ger uw mogelijkheden; wat u zelf of uw omgeving kunt doen en op welke 
zorg van Het Laar u kunt rekenen. De wijkverpleegkundige bespreekt met 
u welke zorg en in welke frequentie u die nodig heeft. Een aanvraag voor 
hulp bij het huishouden verloopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Het Service-
bureau van Het Laar en de wijkverpleegkundige kunnen u hierin adviseren.
 
ZORGOVEREENKOMST
Tijdens de kennismaking bespreken we met u hoe de zorgverlening gaat 
verlopen. We leggen de gemaakte afspraken vast in een zorgovereenkomst 
en een zorgleefplan. Een door u ondertekende overeenkomst neemt Het 
Laar op in een persoonlijk dossier. Het Laar bewaart deze in een ECD (Elek-
tronisch Cliënten Dossier). Uw gegevens, inclusief de met u gemaakte af-
spraken, kunt u zelf altijd inzien op carenzorgt.nl met uw persoonlijke in-
logcode.
 
ZORGVERLENING VAN START
De medewerkers van ons thuiszorgteam komen bij u thuis op afgespro-
ken dagen en momenten. Uiteraard houden we met de planning rekening 
met uw persoonlijke wensen. Na zes weken volgt een evaluatiegesprek. 
We vragen hoe u de zorg thuis ervaart en we bespreken de eventuele ver-
beterpunten. Als uw zorgvraag verandert bespreekt u met uw contact-
verzorgende hoe gemaakte afspraken en zorgleefplan aangepast kunnen 
worden. De wijkverpleegkundige ziet toe op een goed verloop en tijdige 
evaluatie van de zorgverlening en een passende indicatie.
 


