thuis te blijven wonen. Of als dat niet meer kan in ieder
geval in hun eigen omgeving. Dat doet Tirza met een
zorgcoach, maar ook met ZorgThuis en kleinschalige
woonzorgvoorzieningen in de dorpen. Tirza werkt
samen met alle zorgverleners en het dorpenteam van de
gemeente en levert dus geen zorg, maar zorgt voor zorg
in de Trynwâlden.

Ook verzekerd zijn van lokale zorg,
nu en later? Word lid!
Wij zijn allemaal Tirza en Tirza is van ons allemaal.
De provincie, de gemeente en de gezamenlijke
dorpsbelangen hebben dit initiatief mogelijk gemaakt.
De financiering houdt na twee jaar op en dan moet
Tirza op eigen benen staan. Daarom is het van belang
dat Tirza zoveel mogelijk leden krijgt die een jaarlijkse
bijdrage leveren van € 15,-. Zo kan Tirza u ook in de
toekomst met raad en advies van dienst zijn.

Lid van Tirza, zo werkt het
> Wilt

u ons steunen, word dan lid van
Tirza voor € 15,- per jaar.
> A
 ls lid kunt u meedenken en
meestemmen over de toekomst
van de coöperatie.

Meer weten?
 058 - 256 21 02
of 06 - 51 25 88 19
info@tirzatrynwalden.nl
www.tirzatrynwalden.nl

Wat bedoelen we met ZorgThuis?
Als u recht heeft op thuiszorg informeert onze
zorgcoach u over de mogelijkheden om deze zorg te
laten verrichten. Deze kan uitgevoerd worden door
één van de vier thuiszorgorganisaties die werkzaam
zijn in de Trynwâlden (zorg in natura) maar ook door
zelfstandige

zorgondernemers.

Hiervoor

heeft

een PGB (PersoonsGebonden Budget) nodig.

u
Het

is denkbaar dat u in plaats van bijvoorbeeld 3 uren

Tirza wordt gesteund door de
dorpsbelangen in Trynwâlden
Tirza wordt mede
mogelijk gemaakt door:

thuiszorg veel meer uren zorg kunt krijgen als u gebruik
maakt van een PGB. Bovendien kunt u met een PGB
uw zorgverlener zelf kiezen waardoor u de eigen regie
behoudt. Een belangrijk verschil tussen zorg in natura en
zorg via een PGB is de prijs. Onze zorgcoach informeert
u graag over de voor- en nadelen.

www.tirzatrynwalden.nl

Een unieke, lokale
en onafhankelijke
coöperatie voor
zorg en welzijn

Hoe jong of gezond u ook bent, de veranderingen in de zorg

In de

zijn u vast niet ontgaan. We hopen dat de veranderingen

Trynwâlden

ingewikkeld en is het krijgen van passende zorg steeds

creëren we samen
zorg waar we allemaal beter
van worden: persoonlijk,

tot verbeteringen leiden, maar vooralsnog is de zorg best
ingewikkelder geworden. In de Trynwâlden kunnen wij
u wegwijs maken. Voor de duidelijkheid: de coöperatie
verleent geen zorg maar geeft u onafhankelijk advies.

Tirza biedt:

> Een lokale zorgcoach
> Advies voor lokale zorg en opvang
> En op termijn: lokale woonvormen en opvanglocaties

dichtbij en passend.

Rika de Jong: de eigen, lokale zorgcoach

Dat doen we met Tirza,

nodig of maakt u al gebruik van deze zorg, maar denkt u

een unieke, lokale en
onafhankelijke coöperatie

Heeft u of een familielid langdurige of intensieve zorg
dat het beter of dichterbij kan? Schakel dan de zorgcoach
in. Rika de Jong is de zorgcoach voor de Trynwâlden.
U kunt bij haar terecht voor oriënterende vragen. Zij
helpt bij het beter, anders of dichterbij organiseren van
uw zorg. U bereikt haar via 06 - 29 19 28 60 en email:
info@woudwijkzorgadvies.nl.

voor zorgadvies

Tirza helpt mensen die langdurig

en welzijn.

mogelijk thuis te blijven wonen.

zorg nodig hebben om zo lang
Of als dat niet meer kan in ieder
geval dichtbij huis.

Tirza helpt mensen die langdurig zorg
nodig hebben om zo lang mogelijk thuis
te blijven wonen. Of als dat niet meer
kan in ieder geval dichtbij huis.

Vragen waarmee u bij
de zorgcoach terecht kunt:

>
>
>

Hoe kan ik thuis blijven wonen, ook als ik intensieve
zorg nodig heb?
Hoe vind ik voor mijn gehandicapte kind een
passende kleinschalige woonvorm?
Kan ik de zorg regelen op een manier die beter
bij me past?

> Hoe kan ik een second opinion over mijn
indicatie krijgen?

Tirza: coöperatie voor
zorg en welzijn in de Trynwâlden
De zorgcoach voor onze dorpen kan worden aangesteld
omdat betrokken burgers het heft in handen hebben
genomen. Zij hebben Tirza opgezet, een coöperatie voor
zorg en welzijn in de Trynwâlden. Tirza wijst mensen de
weg die langdurig zorg nodig hebben om zo lang mogelijk

