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 INFOKAART 

Thuisbegeleiding  

Organisatie Careyn 

Onderdeel Verwijzing 

Type Regulier 

Beschrijving Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere 

omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan 

niet meer voldoende. Bijvoorbeeld bij vragen en problemen als gevolg van ADHD, 

autisme, verslaving, isolement, dementie, schulden of een verstandelijke of 

lichamelijke beperking. Er wordt op een praktische en doelgerichte manier 

gewerkt aan het verminderen van problemen. Het team thuisbegeleiding: 

- richt zich met name op kwetsbare ouderen.  

- vergroot de eigen regie en redzaamheid van de klant. De situatie moet stabiel 

worden gehouden. Het team signaleert hierin vorderingen en zij monitoren de 

voortgang. 

- stelt samen met de cliënt een plan op en voert ondersteunende en 

motiverende gesprekken.  

- werkt doelgericht en tracht zichzelf overbodig te maken of verwijst door naar 

andere passende hulpverleners indien noodzakelijk. 

- biedt mantelzorgondersteuning. 

Werkgebied: Zuid Hollandse Eilanden 

Criteria - Behoefte aan psychosociale begeleiding 

- Behoefte aan begeleiding bij het invullen dagstructuur, zelfregie en versterken 

van het (steun)netwerk 

- Indicatie WMO/WLZ 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Aanmelding via emailadres: Thuisbegeleiding-VPR@careyn.nl  

- Contactpersoon: Danielle van der Pligt, 06-51566321 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij de aanmelding van een cliënt naar het team thuisbegeleiding worden de 

volgende gegevens aangeleverd: 

- NAW gegevens cliënt 

- BSN en / of verzekeringsnummer 

- Aard van de gevraagde begeleiding 

- Aanvullende medische gegevens 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Een indicatie/beschikking van de gemeente is nodig. Aanmelden indicatie gaat 

via het gemeenteloket van desbetreffende gemeente. Begeleiding kan pas 

starten na afgifte van de beschikking. Indien er sprake is van een WLZ 

indicatie kan er beoordeeld worden of er begeleiding opgestart kan worden. 

- Begeleiding wordt in principe binnen 14 dagen opgestart nadat de beschikking 

van de gemeente binnen is.  De gemeente hanteert een tijd van 6 weken voor 

het afgeven van de beschikking en voert een z.g. keukentafelgesprek bij de 

cliënt uit.  

- Terugkoppeling wordt alleen gegeven bij bijzonderheden. 

Bekostiging Er is een indicatie nodig van de gemeente (WMO) of van het CIZ (WLZ). Bij beide 

vormen van begeleiding is er sprake van een eigen bijdrage (CAK). 
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