Brochure

Vervangende
zorg
voor mantelzorgers

Deze brochure geeft informatie
over vervangende zorg, ook wel
respijtzorg genoemd. Het overdragen
van zorg aan anderen is voor een
mantelzorger vaak lastig. Echter,
regelmatig wat tijd voor uzelf is
noodzakelijk om de zorg voor een
ander vol te kunnen houden. Welke
mogelijkheden zijn er? Wie kan de
zorg overnemen? En hoe kan dit
geregeld worden? Dat leest u in deze
brochure.
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Waarom vervangende
zorg?
Mantelzorgers zorgen soms 24
uur per dag en jarenlang voor hun
naaste(n). Om dat vol te kunnen
houden, is het belangrijk om af
en toe even vrijaf te nemen van de
zorg. Dat is alleen mogelijk als zij de
zorg op een verantwoorde manier
kunnen overdragen. Vervangende
zorg biedt deze mogelijkheid. Het
is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.
Vervangende zorg is een adempauze voor een (overbelaste)
mantelzorger. Hierbij wordt alle
zorg tijdelijk overgedragen aan
iemand anders. De mantelzorger
krijgt de gelegenheid om op adem
te komen. Iets wat hij of zij niet vanzelfsprekend doet. Door afstand te
nemen van de (mantel)zorgsituatie
kan een mantelzorger even ‘bijtanken’. Tijdelijk afstand nemen kan
bovendien nieuwe inzichten bieden
die belangrijk kunnen zijn voor de
manier waarop de zorgsituatie in
het vervolg wordt ingevuld. Het
biedt de kans om de situatie van de
zijlijn te bekijken.

Vormen van vervangende zorg
Er bestaan verschillende vormen
van vervangende zorg. Een eerste
onderscheid zit in de locatie waar
deze zorg plaats vindt. Zo kan
de opvang van degene die zorg

nodig heeft zowel buitenshuis als
in het eigen huis geregeld worden.
Vormen van zorg buitenshuis zijn
dagopvang of dagbesteding en
het bieden van logeeropvang.
Vervangende zorg in het eigen huis
kan bestaan uit persoonlijke begeleiding of persoonlijke zorg.
De vervangende zorg kan thuis
door zowel vrijwilligers als professionals worden verleend. Bij
vrijwillige zorg kan gedacht worden
aan de inzet van het eigen netwerk
(zoals ouders, partner, familie of
vrienden), maar ook aan hulp via
een vrijwilligersorganisatie die is
aangesloten bij de KrimpenWijzer.
Professionele vervangende zorg is
door de gemeente Krimpen aan
den IJssel ingekocht bij meerdere
zorginstellingen. Deze zorginstellingen zijn allemaal opgenomen in
deze brochure.

Wetten en vervangende
zorg
Vervangende zorg en respijtzorg
kan vanuit de:
• Zorgverzekeringswet
Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een
mantelzorgarrangement geheel
of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over
deze vergoedingen en bekijk het
overzicht van vergoedingen per
zorgverzekeraar op de volgende
website: https://www.independer.
nl/zorgverzekering/vergoedingen/
mantelzorg.aspx
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• Wijkverpleegkundige/Wmo
Als respijtzorg niet verzekerd is
via de zorgverzekeraar, dan kunt
u de respijtzorg aanvragen via de
wijkverpleegkundige/Wmo.
Informatie hierover kunt u krijgen
via KrimpenWijzer deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur via 0180 517590 of
per mail via info@krimpenwijzer.nl.
• Wet langdurige zorg (Wlz)
Als de cliënt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt, kan vanuit
datzelfde budget ook respijtzorg
ingekocht worden voor maximaal
156 etmalen per jaar (gemiddeld
2/3 etmalen per week).
KrimpenWijzer ondersteunt
mensen met de aanvraag voor een
beschikking vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer iemand
deze beschikking heeft, neemt
KrimpenWijzer contact op met
het zorgkantoor Rotterdam. Het
zorgkantoor regelt de zorg verder
en weet welke zorgaanbieders er
allemaal zorg kunnen leveren.
Wanneer er meer ondersteuning
nodig is, dan worden mensen met
een indicatie voor de Wet langdurige zorg aangemeld voor cliëntondersteuning bij MEE Rotterdam
of bij Zorgbelang. Het zorgkantoor
kan hier ook naar verwijzen.
Meer informatie vindt u op de
website: www.zilveren-kruis.nl/
zorgkantoor/klanten
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• Jeugdwet
Kinderen met een beperking,
stoornis of aandoening kunnen in
aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt
hiervoor een aanvraag indienen bij
de gemeente.
• Persoonsgebonden budget (pgb)
Het pgb kan vanuit de Wmo, Wlz,
Zvw en Jeugdwet.

Wat kan KrimpenWijzer
voor u betekenen?
KrimpenWijzer kijkt in gesprekken
met de mantelzorger(s) hoe het
voor het netwerk (partner/familie/
vrienden) is om voor de persoon te
zorgen. Dreigt overbelasting, dan
bekijkt KrimpenWijzer hoe dit kan
worden tegengegaan. Het is een
doelstelling van KrimpenWijzer om
te voorkomen dat mantelzorgers
overbelast raken. Dit kan door
de inzet van ondersteuning thuis
door vrijwilligers of professionals.
Daarnaast kijken de consulenten
van KrimpenWijzer hoe het netwerk
kan worden vergroot en verstevigd.
Een andere mogelijkheid is dat de
consulenten van KrimpenWijzer
opvang inzetten in de vorm van
dagbesteding (bijvoorbeeld voor
mensen met een beperking die
geen dag invulling hebben en niet
naar school kunnen). Een vrijwilliger
kan samen met de persoon die zorg
nodig heeft koffie drinken of met
diegene naar een dagbestedingsplek bij een zorgaanbieder gaan.

Opvang kan ook plaatsvinden in
de vakanties, in weekenden of op
een willekeurige dag in de week
bij zorgaanbieders en/of ‘zorgboerderijen’. De gemeente heeft
veel ingekocht op het gebied van
vervangende zorg voor zowel jeugd
als volwassenen/ouderen.
Wanneer blijkt dat iemand tijdelijk
opgevangen moet worden, kijken
we met zorgaanbieders en zorgboeren wat er mogelijk is. Een oplossing is bijvoorbeeld dat iemand
een aantal weken aaneengesloten
kan logeren. Wanneer de zorg te
zwaar wordt of wanneer het voor iedereen beter is dat de persoon niet
meer thuis woont, dan wordt met
elkaar gekeken waar iemand (eventueel tijdelijk) kan gaan wonen.
Verder werken KrimpenWijzer en
gemeente Krimpen aan den IJssel
samen met pleegzorgorganisaties.
Zij bieden (korte langdurig en
deeltijd) opvang voor jeugdigen
wanneer ouders hier behoefte aan
hebben of wanneer dit goed is voor
het kind.

Voorzieningen vervangende zorg
In Krimpen aan den IJssel bieden
verschillende instellingen vervangende zorg aan. Op de volgende
pagina’s vindt u informatie over het
aanbod vanuit KrimpenWijzer,
de zorginstellingen, de zorgcoach
en MantelzorgNL.

Vervangende zorg door
vrijwilligers
Vrijwilligersloket KrimpenWijzer
Het vrijwilligersloket zet uw hulpvraag uit bij diverse vrijwilligersorganisaties. De medewerkers van
het vrijwilligersloket denken graag
met u mee over passende vrijwilligershulp. Het vrijwilligersloket is telefonisch bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur en dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur via telefoon
0180 51 58 40.
Maatjesproject KrimpenWijzer
Een vrijwilliger bezoekt één dagdeel per week (of per 14 dagen) de
hulpvrager, zodat de mantelzorger
dan even een moment voor zichzelf
heeft. De vrijwilliger doet iets gezelligs met de cliënt, bijvoorbeeld
samen een wandeling maken of
praten over vroeger. Natuurlijk
kan een maatje ook tijdens een
bezoekje een luisterend oor bieden
aan de cliënt.
De inzet van een maatje is voor
bepaalde tijd en is altijd aanvullend.
De vrijwilliger voert geen zorgtaken
uit. Aanmelden kan via het vrijwilligersloket of via KrimpenWijzer.
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Vrijwilligersorganisaties
De vrijwilligersorganisaties geven
op de volgende pagina’s meer
informatie over hun aanbod.
Hospice IJsselOever
IIn Hospice IJsselOever worden
mensen verzorgd die ongeneeslijk
ziek zijn. De medewerkers staan
de bewoners bij in de laatste
paar maanden van hun leven. De
daartoe ingerichte ruime en lichte
kamers (4) bieden de benodigde
ruimte, rust en alle denkbare comfort. In IJsselOever wordt door
kookvrijwilligers de gewenste
maaltijd van elke bewoner klaargemaakt. Naast de professionele zorg
(huisarts en wijkverpleging) wordt
de dagelijkse zorg van de bewoners
begeleid door goed geschoolde
zorgvrijwilligers en een coördinator. De vrijwilligers zijn zeven dagen
per week tussen 07.00 en 23.00
uur aanwezig en ’s nachts is er een
nachtverpleegkundige in huis. In
het hospice is ook ‘respijtzorg’ mogelijk, dat wil zeggen een logeerperiode van maximaal twee weken ter
ontlasting van de thuissituatie.
Ook kunnen vrijwilligers van
Hospice IJsselOever thuis ingezet
worden. Dit kan in de vorm van tijd,
aandacht en ondersteuning aan
mensen in de terminale levensfase
én aan hun mantelzorgers. Naast
het bieden van een luisterend oor
en emotionele ondersteuning kunnen zij ook tijdelijk de taken van de
mantelzorger(s) overnemen.
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De mantelzorger kan dan met
een gerust hart even een boodschap doen of wat tijd voor zichzelf
nemen. Voorafgaand aan deze
vrijwilligersinzet heeft één van de
coördinatoren een kennismakingsgesprek bij u thuis. Hospice
IJsselOever is er voor iedereen die
woont in Capelle of Krimpen aan
den IJssel en Kralingse Veer.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinatoren:
Anita Akkermans en Birgitta van
Vlaanderen
Steenloperstraat 159/161
2903 AP Capelle aan den IJssel
T: 06 20 98 51 51
E: info@hospiceijsseloever.nl
I: www.hospiceijsseloever.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
(NPV)
Vrijwilligers van de Nederlandse
Patiënten Vereniging bieden u
praktische hulp thuis of in het hospice in Tiendhove. De vrijwilligers van
de thuishulp maken het voor u als
mantelzorger mogelijk om bijvoorbeeld een boodschap te doen. De
taken van de mantelzorger worden
dan tijdelijk overgenomen, zodat u
even op adem kan komen.
Voor iedereen met een hulpvraag
willen we proberen een juiste vrijwilliger te vinden. De coördinatoren
nemen daarom persoonlijk contact
met u op om passende hulp te
regelen. U kunt voor het aanvragen
van hulp bellen met de NPV thuishulplijn, telefoon: 06 49 69 16 78.

Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ)
De meeste mensen willen het liefste
in hun eigen vertrouwde omgeving,
meestal thuis, worden verzorgd en
sterven. Een partner, kind, familielid
of vriend(in) neemt vaak als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Zij
worden dan de mantelzorger(s).

kan dan met een gerust hart even
een boodschap doen of tijd voor
zichzelf nemen. De vrijwilligers zijn
7 dagen per week tussen 07.00 en
23.00 uur beschikbaar. Voordat er
vrijwilligers worden ingezet komt
er een coördinator voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.

De zorg die de vrijwilligers bieden,
is te vergelijken met de hulp die de
mantelzorgers geven. Voor naasten
is het zorgen voor een ongeneeslijk
zieke een dankbare maar zware
taak. Vaak komen zij aan kleine
maar belangrijke dingen niet toe.
De vrijwilligers van de Vrijwilligers
Terminale Zorg (VTZ) zijn er voor
hulp in de laatste levensfase. De vrijwilligers zijn er om de mantelzorg
bij deze moeilijke taak te ondersteunen door de zorg voor de zieke
partner, kind, familielid of vriend(in)
een aantal uren over te nemen.

Vrijwilligers Terminale Zorg
Meeuwensingel 1A
2903 TA Capelle aan den IJssel
T: 06 20 98 51 51
I: www.vtz-capelle-krimpen.nl
E: vtzcapellekrimpen@online.nl

Bent u zelf degene die ziek is?
Ook dan kunt u met VTZ contact
opnemen om een beroep te doen
op de vrijwilligers. De vrijwilligers
werken vanuit hun eigen betrokkenheid met de professionele zorg
samen. Zij geven u en uw naasten
tijd, aandacht en ondersteuning op
momenten dat daar behoefte aan
is.
VTZ is actief in Capelle aan den
IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Kralingse Veer. Naast het bieden
van een luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen zij ook
tijdelijk de taken van de mantelzorgers overnemen. De mantelzorger

Zorginstellingen
De zorginstellingen geven op de
volgende pagina’s meer informatie
over hun aanbod.
Both Boerenzorg
Both Boerenzorg levert respijtzorg voor mantelzorgers en hun
naaste(n), De medewerkers van
deze zorgboerderij leveren zorg op
maat en kijken graag met de cliënt
of zij passende hulp kunnen bieden.
Voorwaarde is dat u beschikt over
een geldige beschikking. De zorg
wordt gefinancierd uit zorg in
natura.
Both BoerenZorg
Westeinde 29a
825 AJ Berkenwoude
T: 0182 36 28 55 en 06 28 25 91 35
E: info@bothboerenzorg.nl
I: www.bothboerenzorg.nl
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Zorg- en natuurboerderij Hoekse
Sluis
Hoekse Sluis levert vervangende
zorg voor mensen uit Krimpen aan
den IJssel. Zij leveren dagopvang
en dagbesteding. Via een indicatie of via particuliere betaling
verlenen de medewerkers de
zorg die nodig is. Als er particulier
wordt betaald, ontvangt Hoekse
Sluis graag betaling vooraf. Deze
zorgboerderij verleent zorg aan
zowel kinderen als dementerende
ouderen en mensen met een
fysieke handicap (de zorgboerderij
is toegankelijk voor mensen met
een rolstoel).
Hoekse Sluis
Opperduit 2
2941 AK Lekkerkerk
E: hoeksesluis@live.nl
T: 06 48 17 26 60 (Ewa)
T: 06 28 83 65 19 (Piet)
Stichting Zorgboeren ZuidHolland
De aangesloten zorgboerderijen
bij Stichting Zorgboeren ZuidHolland bieden dagopvang, individuele begeleiding en kortdurend
verblijf aan. Iedere zorgboerderij
biedt diverse mogelijkheden voor
jeugd, volwassenen en ouderen.
De zorgboerderijen bieden
kleinschalige dagbesteding aan
in een groene omgeving. Door
het kleinschalige karakter staan
persoonlijke aandacht mét en de
ontwikkeling ván de cliënt centraal.
Zorgboeren Zuid-Holland staat
voor persoonlijke en betrokken
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zorg voor de cliënt. Deze stichting
draagt bij aan de ontlasting van de
mantelzorger. Wilt u meer informatie over kortdurend verblijf op
een zorgboerderij? Neem gerust
contact op met zorgcoördinator
Thera de Jong. Zij bespreekt met
u de mogelijkheden en uw wensen
om te kijken welke zorgboerderij
het meest passend is.
Zorgboeren Zuid-Holland vindt
het erg belangrijk dat u een goed
gevoel heeft over de zorgboerderij en dat u een klik heeft met
de zorgboer. Daarom kunt u bij
een aantal zorgboerderijen eerst
kennismaken. Daarna maakt u uw
keuze voor een zorgboerderij.
Stichting Zorgboeren ZuidHolland vertegenwoordigt 40
zorgboerderijen verspreid over
de provincie Zuid-Holland. De
volgende zorgboerderijen liggen
in de omgeving van Krimpen aan
den IJssel: Tro Tardi (Alblasserdam), Het Gewone Huis (HendrikIdo-Ambacht), De Lekhoeve
(Krimpen aan de Lek), Den Dikken
Boom (Ouderkerk aan den IJssel),
Bogaard (Stolwijk), Bergvliet (Stolwijk) en De Regenboog (Stolwijk).
Stichting Zorgboeren ZuidHolland
Fortuijnplein 25
2964 BE Groot-Ammers
E: t.dejong@zbzh.nl
I: www.zorgboerenzuidholland.nl

Zellingen (Crimpenersteyn)
Verzorgings- en verpleeghuis Crimpenersteyn, een van de locaties van
De Zellingen, biedt 24-uurs respijtzorg voor een korte periode.
Ouderen die nog thuis wonen
kunnen in Crimpenersteyn
bijvoorbeeld herstellen van een
ziekenhuisopname. Opname is ook
mogelijk om de vaste verzorger
(bijvoorbeeld partner, familielid of
mantelzorger) tijdelijk te ontlasten,
zodat even afstand genomen kan
worden van de zorgsituatie.
In Crimpenersteyn staat een professioneel team klaar om deze zorg
tijdelijk over te nemen.
De cliënt verblijft in een volledig
ingerichte eenpersoonskamer met
eigen sanitair. In Crimpenersteyn
is een restaurant en op iedere
afdeling is een gemeenschappelijke
huiskamer waar de cliënt overdag
kan verblijven en de maaltijd kan
gebruiken. De cliënt kan er ook
voor kiezen op de eigen kamer te
blijven.
Dagopvang
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van respijtzorg in Crimpenersteyn, dan kunt u contact
opnemen met:
Clientservice en Zorgbemiddeling
Postbus 36
2900 AA Capelle aan den IJssel
T: 010 284 33 00
E: clientservice@zellingen.nl
I: www.zellingen.nl/clientservicezorgbemiddeling

Dagactiviteiten
Ontmoetingscentrum de Tuyter |
Nachtegaalstraat 8 Krimpen aan
den IJssel
Op maandag, dinsdag en vrijdag.
T: 06 45 40 07 48
E: dagactiviteiten@zellingen.nl
Dagactiviteiten Zandrak
Zandrak 66 Krimpen aan den IJssel
(locatie Crimpenersteyn)
Op werkdagen van 9.00 tot 16.00
uur.
T: 0180 44 09 63
E: dagactiviteitencrimpenersteyn@
zellingen.nl
Lelie zorggroep (Tiendhove)
Voor respijtzorg in Tiendhove is een
Wmo-indicatie nodig.
Tiendhove heeft twee appartementen voor cliënten die gebruik willen
maken van zogenoemde ‘eerstelijnsverblijf (ELV) laag complex’ en
twee appartementen voor ‘hospice’.
De appartementen voor ELV kunnen ook gebruikt worden voor
respijtzorg. Ook bij respijtzorg gaat
het om laag complexe zorg. De
appartementen zijn gevestigd op
open afdelingen. Dit betekent dat
deze appartementen niet geschikt
zijn voor cliënten die ‘dwaalgedrag’
vertonen of 24-uurstoezicht nodig
hebben.
Cliënten van Tiendhove kunnen
gebruik maken van het multidisciplinaire team op basis van
eerstelijnsbehandeling, praten met
de geestelijk verzorger, deelnemen
aan activiteiten en gebruik maken
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van Lunchroom de Specialiteit.
Tiendhove biedt ook dagbesteding en dat kan zeker ook ingezet
worden als respijtzorg. De dagbesteding kan worden bezocht door
mensen met een dementie- of een
somatische indicatie. De dagbesteding is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het is een kleine
groep waar veel aandacht is voor de
cliënt en zijn of haar wensen.
Tiendhove
Patrijzenstraat 57
2922 GN Krimpen aan den IJssel
T: 0180 44 21 00
E: info@tiendhove.nl
I: www.leliezorggroep010.nl/
tiend-hove
Pameijer
Soms hebben ouders of mantelzorgers van een kind met een verstandelijke of ernstig meervoudige
beperking, zowel onder als boven
de 18 jaar, even een adempauze
nodig. De zorg en opvoeding van
een kind of volwassene met een
verstandelijke of ernstig meervoudige beperking is intensief. Van tijd
tot tijd logeren in een logeerhuis
geeft het gezin de nodige ruimte
om op adem te komen. In de logeervoorziening krijgen kinderen
en volwassenen de speciale zorg en
ondersteuning die ze nodig hebben. Medewerkers van Pameijer
kunnen de zorgtaak ook voor enkele
uren of een dag overnemen. Als
mantelzorgers of ouders regelmatig ontlast worden, houden ze de
zorg langer vol.
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De zorg is bestemd voor mantelzorgers of ouders van kinderen
of volwassenen met een (ernstig)
verstandelijke en meervoudige
beperking en/of die fysiek zeer
kwetsbaar zijn.
Door respijtzorg zijn mantelzorgers goed in staat om de zorg voor
het kind of de volwassene op zich te
blijven nemen. Om in aanmerking
te komen voor een logeerplek is er
een indicatie/beschikking nodig
voor respijtzorg.
Wilt u weten of ‘het uit logeren gaan
van degene waarvoor u zorgt’ iets
voor u is? En of dat kan met de beschikking, indicatie of van uw kind?
Of wilt u hem/haar aanmelden?
Neem dan contact met Pameijer
op. Bel 088 271 00 00 of kijk op
www.pameijer.nl.
Pameijer kent twee logeerhuizen:
Casa, Logger 12
991 DG Barendrecht
Letto, Pascalweg 39
076 JK Rotterdam
Siloah
Logeren bij Siloah biedt aan mensen met een beperking een logeerplaats. Tijdens de logeerperiode
kunt u als ouders of verzorgers van
uw kind even ’op adem komen’.
Logeren is mogelijk voor alle leeftijden. Het is bedoeld als kortdurende dag- en nachtopvang. De cliënt
bepaalt de duur en de frequentie.
Cliënten kunnen gedurende maximaal 14 dagen per twee maanden
voor logeerzorg bij Siloah terecht.

Is langere opvang noodzakelijk,
dan zal er gekeken worden naar
volledige opvang in één van onze
woonlocaties.
Siloah biedt logeermogelijkheden
aan in ‘s Gravenpolder, Barneveld,
Bodegraven, Capelle aan den
IJssel, Den Dolder, Geldermalsen,
Nunspeet, Moerkapelle, Rijssen en
Urk.
U heeft een geldige indicatie nodig
voor kortdurend/tijdelijk verblijf,
afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het logeren bij Siloah wordt bekostigd door
middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg
(Wlz). De financiering vindt plaats
in Zorg in Natura (ZIN) of door
middel van een Persoonsgebonden
budget (PGB). Voor het logeren
moet u een eigen bijdrage betalen.
De hoogte hiervan is afhankelijk van
het eigen inkomen. Deze bijdrage
wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks
bij u in rekening gebracht.
Wilt u meer weten over logeren?
Heeft u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact met ons op: telefonisch: 088 2754598 of via e-mail:
clientservicebureau@siloah.nl.
Siloah
Broekveldselaan 20
2411 NL Bodegraven
T: 0172 64 00 46
I: www.siloah.nl
E: info@siloah.nl

Zorgcoach vanuit de
zorgverzekeraars
De Zorgcoach helpt, bemiddelt
en begeleidt u naar zorg. De
Zorgcoach begeleidt u ook bij
het regelen van zorg. Deze coach
geeft u informatie over verschillende zorgonderwerpen en helpt
u bij de keuze voor een zorgpakket
en/of een zorgverlener. Als u een
zorgcoach wilt inschakelen, kunt u
contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers.
Zij zetten zich met hart en hoofd in
voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.
Dit doen zij met zo’n 300 lokale
steunpunten van mantelzorg. Samen met hen werkt MantelzorgNL
aan een mantelzorg-vriendelijke
samenleving.
Als landelijke organisatie biedt
MantelzorgNL informatie, (juridisch) advies, producten, diensten
en steun voor mantelzorgers.
MantelzorgNL zorgt voor een stem
naar de lokale en landelijke politiek
zodat mantelzorg beter mogelijk
gemaakt wordt. De Mantelzorglijn is te bereiken voor alle vragen
rondom mantelzorg en advies via
www.mantelzorg.nl.
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Contact
KrimpenWijzer
Postadres: Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
T: 0180 517 590
E: info@krimpenwijzer.nl
I: www.krimpenwijzer.nl
Verschijning
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