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Een zomer vol respijt 

 

De zomer komt eraan en wellicht wilt u er 

dit jaar tussenuit. Maar als mantelzorger is 

dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. 

In dit nummer willen we ingaan op een 

aantal leuke activiteiten en mogelijkheden 

tot ontspanning voor mantelzorgers. Daar-

naast een aantal tips hoe u de respijtzorg 

kunt regelen en waar u op moet letten. Maar voor we verder 

gaan met de andere onderwerpen in de nieuwsbrief; wat is 

dat nou precies, respijtzorg? Respijtzorg is de tijdelijke overname 

van alle mantelzorgtaken, zodat u zelf even vrij hebt om 

andere dingen te doen zoals bijvoorbeeld een paar dagen 

er tussenuit. De zorg kan bijvoorbeeld overgenomen worden 

door iemand uit uw eigen sociale netwerk (familie, buren, 

kerkgenoten enz.), een speciaal getrainde vrijwilliger of een 

beroepskracht. De zorg kan incidenteel zijn tijdens bijvoorbeeld 

een vakantie of structureel zoals eens in de twee weken 

een dagdeel.  

 
Heeft u ervoor gekozen om respijtzorg in te schakelen, kijk 

dan eens op de website van www.mezzo.nl. U vindt daar een 

handige checklist waar u alles in kunt vullen over degene 

die verzorgd moet worden. Denkt u aan informatie over de 

maaltijden, verzorging, hulpmiddelen, therapieën, dagindeling, 

hobby’s, gedrag u kunt zelfs een karakterschets invullen.  

 

Omdat we lang niet alles in deze nieuwsbrief kunnen 

plaatsen, wordt u van harte uitgenodigd om eens binnen te 

komen lopen of een afspraak te maken voor meer 

informatie over de onderwerpen in de nieuwsbrief of 

andere vragen die bij u leven.   

 

Een zomer vol  
 

respijt 



 

 

Hoe regel ik dat nou, die respijtzorg? 

 

Als u besluit om regelmatig een eigen activiteit te doen of 

er even tussenuit te gaan dan kunt u op zoek naar 

respijtzorg.  Er zijn vier mogelijkheden om u als mantelzorger 

te “vervangen”. Als het mogelijk is kunt u samen met degene 

die verzorgd wordt bespreken wat het meest passend is in 

uw situatie.  

 

Dit zijn de meest gangbare mogelijkheden, combinaties 

komen ook voor:  
 

1. breng uw eigen sociale netwerk in kaart en kijk wie er 

mogelijk (een aantal) taken over kan nemen.  Soms helpt 

het om de taken te verdelen over meerdere personen 

als de situatie zich daarvoor leent.  

2. ondersteuning van een getrainde vrijwilliger. Denkt u 

bijvoorbeeld aan “Handen in Huis” of plaatselijke vrijwilligers. 

3. tijdelijke opname in een instelling of dagopvang. U zult 

hiervoor wel een indicatie van het CIZ moeten hebben. 

4. professionele ondersteuning aan huis. Ook hiervoor heeft 

u een indicatie van het CIZ nodig. 
 

Voor hulp bij het aanvragen van een eventuele CIZ 

indicatie of advies over de best passende vorm van 

respijtzorg kunt u terecht bij het steunpunt Mantelzorg van 

Sigma.  

 

 

 

Hoe regelt u 
 

respijtzorg? 
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Doorgeven e-mailadres 
 

Om op de hoogte gehouden te worden van 

nieuwe ontwikkelingen en in de toekomst onze  

nieuwsbrief digitaal te kunnen ontvangen,  

verzoeken wij u uw mailadres door te geven aan Jenny 

Verbeek via e-mailadres jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 
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Ik ga op vakantie, hoe zorg ik dat ik terugkan als het 

noodzakelijk is? 

 

Bij normale reis- en annuleringsverzekeringen krijgt u meestal 

geen geld uitgekeerd als u de reis moet afbreken als de 

gezondheidssituatie van degene voor wie u zorgt, verslechtert. 

De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de problemen 

zich al openbaarden toen u de polis afsloot. 
 

Op initiatief van Mezzo heeft Mondial Assistance een 

Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering ontwikkeld. Bij 

deze verzekering kunt u bij verergering van de ziekte toch 

een vergoeding krijgen. Daarnaast kunt u zich bijverzekeren 

voor een abrupte terugkeer naar huis als iemand die 

vervangende zorg zou bieden plotseling uitvalt.  
 

Voor meer informatie: bel met Mondial Assistance op 

020-5618711of kijk op www.mezzo.nl/vakantieverzekeringen.   

Let op! U moet wel lid zijn van Mezzo om gebruik te kunnen 

maken van deze verzekering. Het lidmaatschap van Mezzo 

kost u €10,- per jaar.   

 

Hulp nodig bij het ordenen van uw administratie?  
 

Overziet u de administratie niet meer of zorgde 

bijvoorbeeld uw ziek geworden partner altijd voor de 

papieren en weet u niet hoe u dit zelf aan moet 

pakken? Wellicht is het project ‘administratie op orde’ 

iets voor u. Tijdens een aantal gesprekken (maximaal 5) 

wordt u op een praktische manier geleerd hoe u zelf 

het beste aan de slag kan met de administratie. Meer 

weten? Neem contact op met het steunpunt 

mantelzorg via 033-2474830 of stuur een mailtje naar 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Verzekeringen 
+ 

Administratie 
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OpKracht! 

 

OpKracht is een organisatie die graag 

een bijdrage wil leveren aan de 

verbetering van het welzijn van 

mantelzorgers. Dit willen ze bereiken 

door verschillende vormen van respijtarrangementen aan 

te bieden die gericht zijn op ontspanning, ontmoeting en 

ontplooiing. Met deze activiteiten willen ze mantelzorgers 

een moment van rust en ontspanning geven. Er zijn diverse 

soorten arrangementen: 
 

1. Eendaagse activiteiten: een eendaagse activiteit om 

u als mantelzorger te laten wennen aan het loslaten 

van de zorg.  

2. Groepsarrangementen: meerdaagse bijeenkomsten, 

meestal een midweek of een weekend. Bij de 

arrangementen is begeleiding aanwezig die weet wat 

het is om mantelzorger te zijn. 

3. Individuele arrangementen: arrangementen van 2 

nachten voor 2 personen in een hotel. 

4. Individuele arrangementen met zorg voor als u als 

mantelzorger en verzorgde samen wil genieten van 

een vakantie. Dit kan bijvoorbeeld in een zorghotel 

waar de zorg, indien gewenst, overgenomen wordt 

door een professional.  

 
Vergoeding door zorgverzekeraar? 
 

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) 

de kosten van de arrangementen van OpKracht vanuit een 

aanvullende verzekering. Informeer wel eerst bij uw 

zorgverzekeraar. U kunt voor deze maar ook andere vragen 

bellen naar de boekingslijn van OpKracht: 0900-7377458. 

Voor meer informatie: www.opkracht.nl. 

 

Arrangementen 
 

OpKracht 
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Activiteiten Steunpunt Mantelzorg 

 

Graag willen wij u attenderen op de volgende activiteiten: 
 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg op 

de Oosterstraat 7 te Nijkerk – iedere 1e woensdag van de 

maand, van 14:00 – 15:30 uur.  
 

Iedere 2e donderdag van de maand een creatieve 

bijeenkomst voor mantelzorgers in activiteitenzaal ‘De 

Kopperhof’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Deze bijeenkomsten 

worden gehouden van 10:00-11:30 uur.  Let op! Er is een 

zomerstop van juni tot en met september. Op donderdag 10 

oktober 2013 is de eerstvolgende bijeenkomst. 
  
Iedere donderdagochtend van 9:00-10:30 uur is er een 

inloopspreekuur in het kantoor van Sigma op de 1e etage 

van de ‘De Stoutenborgh’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Dit 

spreekuur is bedoeld voor mantelzorgers, ouderen en 

mensen die hulp willen hebben bij het invullen van formulieren. 
 

Mantelzorgers Binnenboord 
 

Als mantelzorger kan het zorgen voor je naaste impact 

hebben op je sociale leven. Het lidmaatschap van de 

geliefde club of verenging schiet er vaak als eerste bij in. 

Maar: opzeggen is lang niet altijd nodig! Het project 

Mantelzorgers Binnenboord richt zich op verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties met als doel om ze te helpen 

mantelzorgvriendelijk te worden. 
  

Wilt u weten wat het steunpunt Mantelzorg kan betekenen 

voor de vereniging of club waar u lid van bent? Neem 

dan contact op met Karin Duijst via 033-2474830 of 

kduijst@sigma-nijkerk.nl. 

Activiteiten 

Steunpunt 

Mantelzorg 
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Alzheimer Café Nijkerk verhuist! 

 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor 

mensen met een vorm van 

(beginnende) dementie, hun partners, 

kinderen of andere mantelzorgers, 

vrijwilligers en beroepskrachten in 

zorg en welzijn en alle andere 

geïnteresseerden. Naast  het bieden 

van informatie is er volop aandacht 

voor contact en gesprek en wordt er 

alle ruimte geboden voor het stellen van vragen. 

 

In het nieuwe seizoen gaat het Alzheimer Café Nijkerk 

verhuizen. Vanaf de eerste avond, op 2 september 2013,  

zullen de bijeenkomsten plaatsvinden bij Interakt Contour. U 

vindt deze locatie op de Oranjelaan 79, schuin tegenover 

Prins Heerlijk.  

 
Plaats:   Interakt Contour, Oranjelaan 79, Nijkerk 
 

Tijd:    Iedere eerste maandag van de maand       

               Inloop vanaf 19:30 uur  

     Aanvang programma 20:00 uur 
 

Agenda: 2 september: “Ik ben de weg kwijt” 

Iedereen is  wel eens  vergeetachtig of in de 

war. Wanneer is  er echt iets mis? Hoe herken je 

de signalen van dementie?  
 

     7 oktober: “De weg naar de huisarts” 

Met welke vragen en wanneer ga je naar de 

huisarts? Wat kan een huisarts doen als er een 

vermoeden is van beginnende dementie? 
 

Website: www.alzheimer-nederland.nl 

Alzheimer-café 

Nijkerk 

verhuist! 



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 
 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Praktische en emotionele ondersteuning 

  Deelname aan bijeenkomsten, cursussen 

  Regelen van hulp thuis: 

    Aanvullende hulp aan mensen, incidenteel en  

    voor langere tijd, welke niet door familie of  

    vrienden kan worden gegeven. 

  Regelen van respijtzorg: 

    Inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om  

    de mantelzorger te ontlasten en/of te vervangen. 

  Dag van de Mantelzorg 

  Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn 

 
 Waar en wanneer 
 

 Adres: Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 
 

 Telefoon: 033-2474830 
 

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

  09.00 – 13.00 uur  
   op de middagen op afspraak 

 
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.30 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 
 

 Contactbijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand 

  Nijkerk, 14.00 –15.30 uur 

  2de donderdag v/d maand 

  Hoevelaken, 10.00 - 11.30 uur 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma.  


