
Thuiszorg
van Livio

Thuiszorg

Een goede 
oplossing!



Met behulp van onze thuiszorg 

kunt u zo veilig en plezierig 

mogelijk in uw eigen omgeving 

blijven wonen. Bij Livio werken 

ruim 800 thuiszorgspecialisten 

in de gemeente Enschede, 

Haaksbergen en Berkelland. 

Er wordt gewerkt in kleine 

wijkteams. Dit zorgt ervoor 

dat wij u als cliënt goed leren 

kennen en daardoor ook sneller 

uw behoeften of eventuele 

problemen kunnen signaleren. 

Er is dus altijd wel een team bij u 

in de buurt! 

Uw zorgvraag is bij ons in goede handen 

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een groot goed. Ook als u daarbij 

thuiszorg nodig heeft. Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. En daar helpen wij graag bij! Daarom 

zetten wij als Livio in de thuiszorg diverse hulpmiddelen en 

zorgtechnologieën in om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 

leven naast de aanvullende zorg die eventueel nodig is. Want bij 

ons geldt: zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen. 



Wanneer u vanwege leeftijd of een beperking niet goed meer in 

staat bent voor uzelf te zorgen, bieden wij thuiszorg aan in de vorm 

van verpleging en verzorging. Daarnaast bieden we ook acute 

zorg en nachtzorg aan, mocht dat nodig zijn. Zo kunt u onbezorgd 

blijven wonen, daar waar u zich het prettigst voelt.

Met verpleging voeren wij 

verpleegkundige zorg uit 

passend bij uw wensen. De 

handelingen zijn voorlichtend, 

verzorgend en specialistisch van 

aard. Denkt u bijvoorbeeld aan 

wondzorg na een operatie, of 

stomazorg.  

Wanneer u verzorging ontvangt, 

ondersteunen en begeleiden wij 

u bij uw behoeften en zo nodig 

nemen wij zorgtaken van u over. 

Denkt u hierbij aan het helpen 

met de dagelijks terugkerende 

handelingen zoals het wassen 

en het aankleden of het geven 

van gezondheidsvoorlichting. 

Hierbij maken wij gebruik van 

hulpmiddelen, zorgtechnologie 

en uw netwerk om uw 

zelfredzaamheid te vergroten.

Zorg aan huis

Verpleging Verzorging



Wanneer u door een operatie of beperking tijdelijk hulp nodig 

heeft, kunt u ook bij Livio terecht. Denkt u hierbij aan het verzorgen 

van wonden, stomazorg, nachtzorg, maar ook aan zorg en 

ondersteuning in de laatste levensfase.

Specialistische zorg aan huis 

Naast reguliere thuiszorg bieden we ook diverse vormen van 

specialistische zorg aan huis.

Tijdelijke ondersteuning aan huis

  Dementiezorg  

  Diabetesbegeleiding

  Longverpleegkunde

  Oncologieverpleegkunde

  Palliatieve verpleegkunde

  CVA verpleegkunde

 Stomazorg

 Wondzorg

  Psychiatrische ondersteuning

 Thuisbegeleiding

Meer informatie over deze diverse vormen van specialistische zorg 

vindt u op livio.nl/zorgaanhuis



“ De Tessa robot helpt 
mij in het aanbrengen 
van structuur”



Iedereen verdient het om zo 

lang mogelijk zelfstandig en 

vitaal te zijn. En daar helpen 

wij graag bij. Daarom zetten 

wij als Livio in de thuiszorg 

diverse hulpmiddelen en 

zorgtechnologieën in om zoveel 

mogelijk uw eigen regie te 

behouden en uw zelfstandigheid 

te bevorderen.

 

Onze wijkverpleging 

bekijkt samen met u welke 

hulpmiddelen voor u van 

toepassing kunnen zijn. 

Daarnaast zullen we indien nodig 

onze ergocoach inschakelen 

die helpt met de preventie 

van bijvoorbeeld vallen. 

Vanzelfsprekend ondersteunen 

wij u bij het leren omgaan met 

deze middelen. Meer informatie 

over deze hulpmiddelen en 

zorgtechnologie vindt u op 

livio.nl/innovatie. 

Ondersteuning met hulpmiddelen & zorgtechnologie 



Vergoeding

Thuiszorg kan op drie manieren vergoed worden.  Dit kan via de 

Wet Langdurige Zorg (WLZ-indicatie), De Zorgverzekeringswet 

of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Meer informatie 

hierover vindt u op onze website livio.nl/thuiszorg. Indien u 

hier vragen over heeft kunt u te allen tijde contact met ons 

opnemen. Wij helpen u graag verder.

Vergoeding 

Voor u is het gebruik van zorgtechnologie en eventuele aanvullende 

hulpmiddelen gratis indien u thuiszorg van Livio ontvangt. U krijgt de 

middelen die u nodig heeft in bruikleen. 

Hoe vraagt u thuiszorg aan?

Voor meer informatie over thuiszorg van Livio of het aanvragen 

van thuiszorg kunt u altijd contact opnemen via 0900-9200 of het 

contactformulier invullen op onze website via livio.nl/thuiszorg. De 

wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak met u bij u thuis en 

neemt de mogelijkheden door.  

 

Wanneer u met spoed thuiszorg nodig heeft, regelen we dat. Wij 

bieden altijd binnen 24 uur zorg aan en zijn 24 uur per dag, 7 dagen 

per week, telefonisch bereikbaar op 0900-9200.



Meer informatie of een afspraak 

0900-9200

kijk op livio.nl/thuiszorg

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.
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