
Regio Oost-Veluwe

VERVANGENDE ZORG BUITENSHUIS
adempauze voor de mantelzorger



Heeft u de dagelijkse zorg voor uw partner of ouder, die dementie heeft? 
Vaak bent u dan zo bezig met het zorgen voor de ander, dat u er zelf 
bij in schiet. Om de intensieve zorg te kunnen volhouden en zelf geen 
gezondheidsklachten te krijgen, kan het goed zijn om de zorg af en toe 
uit handen te geven. U kunt dan zelf even bijkomen en nieuwe energie 
opdoen. Ook voor degene voor wie u zorgt is dat belangrijk.  
Als u het langer volhoudt, is de kans groter dat hij of zij langer thuis kan 
blijven wonen. Daarom is het van belang om op tijd en regelmatig gebruik 
te maken van 'respijtzorg', zoals het overdragen van de zorg ook wel wordt 
genoemd.

DE ZORG EVEN UIT HANDEN GEVEN

Het is vaak moeilijk om (op tijd) hulp in te 
schakelen. U kunt het gevoel hebben dat u 
degene voor wie u zorgt in de steek laat als 
u vervangende zorg inschakelt. Het kan ook 
zo zijn dat uw partner of ouder geen ander 
voor de verzorging duldt dan u.  
Bemiddeling door iemand die u allebei 
vertrouwt (uw huisarts of uw casemanager) 
kan daarbij helpen.

DREMPELS

Een mantelzorger wiens partner voor het eerst een respijtweekend 
doorbrengt in een verpleeghuis vertelt:

"Na maanden wikken en wegen en het voor mij uitschuiven, is het dan zo ver: 
mijn partner gaat een weekend logeren. Met lood in mijn schoenen breng ik 
hem weg. Wat het met me deed om hem daar achter te laten, viel achteraf mee. 
Natuurlijk maak ik mij zorgen. Maar de reactie van het personeel was goed: wij 
zorgen goed voor uw man. 
Toen ik naar buiten stapte, voelde het toch als een opluchting: nu mogen zij een 
paar dagen voor hem zorgen en is het even mijn verantwoording niet. Ik ben 
gelijk maar uitgebreid boodschappen wezen doen. Heerlijk om je niet te hoeven 
haasten of iemand mee te moeten nemen die constant commentaar heeft en 
alleen maar naar buiten wil.            
      Lees hiernaast verder...



In  de regio Oost-Veluwe bieden enkele instellingen kamers om mensen 
met dementie op te vangen als u er even tussen uit wilt of moet. Dit kan 
regelmatig zijn (bijvoorbeeld  één keer per maand een weekend of een dag 
per week) of incidenteel (bijvoorbeeld  in geval van vakantie, een bruiloft of 
een geplande ziekenhuisopname). Afspraken  over de duur van het verblijf 
worden in overleg gemaakt. 
De instellingen bieden 24-uurszorg, hebben deskundige medewerkers in 
dienst en er kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen van de 
instelling. U kunt er als mantelzorger dus met een gerust hart de zorg uit 
handen geven. 

RESPIJTKAMERS

Respijtzorg wordt gefinancierd vanuit de 
AWBZ. U heeft een AWBZ-indicatie voor 
kortdurend verblijf nodig. 
Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die 
afhankelijk is van het inkomen. Informeer 
hier vooraf bij het CAK naar. 
Uw casemanager, de mantelzorgmakelaar 
van de Kap en het Geheugensteunpunt  
kunnen u hierbij helpen.  

KOSTEN

Gisteravond bijtijds naar bed. Met een glaasje wijn, omdat ik niet bang hoef te 
zijn dat ik mijn man 's nachts niet hoor. De tv aan; mét geluid dit keer. Toch lig 
je gespitst op geluiden. Dat zal er voorlopig ook wel in blijven zitten. Tot 8 uur 
geslapen. Zoals gewoonlijk wel een aantal keren wakker geworden, maar niet uit 
een diepe slaap gerukt omdat mijn man naar het toilet moet. Rustig opgestaan 
en uitgebreid gedoucht en de hond uitgelaten. 

Het zijn de kleine dingen die het zo fijn maken:
• gewoon over een krakende vloer te mogen lopen;
• niet te hoeven opletten dat deuren op slot zijn;
• niet bang hoeven zijn dat mijn man uit bed komt en ergens gaat staan 

plassen. 

Het weekend is nog maar net begonnen, maar ik geniet er nu al van."



Viattence
Woonzorgcentrum  De Klaarbeek
Scheperstraat 145 Epe 
Verpleeghuis Wendhorst 
Eperweg 33 Heerde
0578-668449
zorgbemiddeling@viattence.nl
www.viattence.nl

Deze folder is een initatief van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Hierin 
werken 17 instellingen en individuele beroepsbeoefenaren samen aan 
ketenzorg dementie. De regio Oost-Veluwe beslaat het gebied: Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst.  www.netwerkdementie.nl.

Voor informatie, ondersteuning of andere vormen van vervangende zorg  
(zoals vervangende zorg aan huis door een vrijwilliger) kunt u contact 
opnemen met Het Geheugensteunpunt. www.hetgeheugensteunpunt.nl

Riwis
Woonzorgcentrum Tolzicht      
Burgemeester de Wijslaan 35
Brummen
055-5394600
zorgtoeleiding@riwis.nl
www.riwis.nl

Zorggroep Apeldoorn
Dep. Verpleeghuis Casa Bonita 
Sint Maartenserf 85  Twello 
Verpleeghuis Randerode
Zr. Meyboomlaan 10  Apeldoorn
055-5495222
zorgservivebureau@zgapeldoorn.nl
www.zgapeldoorn.nl

Atlant Zorggroep
Woonzorgcentrum Wilhelmina  
Tannhauserstraat 405 
Apeldoorn 
055 506 74 56  
bureauzorgentree@atlant.nl
www.atlant.nl

	
INFORMATIE EN AANMELDING
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