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Wanneer is iemand mantelzorger?

Informatie, advies en ondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor
een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner,
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis uit hun naaste
omgeving.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft
zorg vanwege een persoonlijke band. Deze zorg is vrijwel altijd
onbetaald.
Waar die zorg uit bestaat verschilt. De ene mantelzorger helpt
de buurman drie keer in de week met het huishouden, de ander
heeft extra zorg voor een gehandicapt kind, een derde neemt de
volledige verzorging van één van de ouders op zich.
Maar ook begeleiding, administratie en regelwerk behoren tot de
werkzaamheden.

In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn de volgende adressen
belangrijk voor informatie, advies en ondersteuning op allerlei
gebieden:
Sociaal Meldpunt gemeenten Rheden en Rozendaal
Voor vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing,
vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen;
MVT Rheden/Rozendaal, voor Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp
Als u vrijwillige hulp nodig heeft in de thuissituatie of als mantelzorger informatie, advies of praktische hulp nodig heeft;
Incluzio Rheden
Voor overige vragen op het gebied van zorg en welzijn,
woonbegeleiding, werk en inkomen, psychische problemen,
beperkingen en chronische ziekten.

U bent één van de 14.000?
In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn naar schatting
14.000 mantelzorgers van 15 jaar en ouder. Ongeveer een
zesde deel daarvan zorgt langdurig en intensief voor een naaste.
Mantelzorgers zijn er in alle leeftijdscategorieën.

Waarom deze wegwijzer voor mantelzorgers?
Voor veel mensen is het verzorgen van een dierbare iets
vanzelfsprekends. Dat neemt niet weg dat het ook erg zwaar
kan zijn en dat hulp en steun nodig is. De gemeenten
waarderen uw inzet en willen u graag helpen zodat u dit
belangrijke werk kunt (blijven) doen.
Er zijn vele organisaties die iets voor u kunnen
betekenen. In deze wegwijzer zijn de verschillende
vormen van hulp en ondersteuning in rubrieken
ondergebracht, met daarbij organisaties die u
kunt benaderen. Om het voor u overzichtelijk
te houden wijst deze brochure de weg bij de
meest voorkomende vragen.
Achter in de wegwijzer vindt u de contactadressen en telefoonnummers van alle
genoemde organisaties.

Genoemde instanties werken nauw samen om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Zij gaan met u op zoek naar een voor u passende
vorm van hulp of steun. Bij een gesprek met de gemeente mag
u iemand vragen hierbij aanwezig te zijn. Heeft u niemand
in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een
onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt hiernaar
informeren bij MVT.

Praktische hulp
Soms is het prettig en soms is het
noodzakelijk dat er ‘extra’ handen
zijn, of dat u taken over kunt
dragen.

Hulp bij het huishouden

Misschien komt u in aanmerking voor hulp bij het
huishouden, op basis van
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Informeer bij het Sociaal
Meldpunt Rheden/Rozendaal.

Vervoer

• Als degene voor wie u zorgt niet in staat is gebruik te maken van
het openbaar vervoer kan hij of zij, of u kunt namens hem of
haar de mogelijkheden voor een vervoersvoorziening bespreken
bij het Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal. Dit kan afhankelijk
van de persoonlijke situatie gaan om een vervoersvoorziening
zoals scootmobiel of aanpassing van de auto. Informatie kunt u
krijgen bij het Sociaal Meldpunt.
• Als u niet (altijd) de beschikking heeft over een eigen auto, is
het goed te weten dat in de regio afspraken zijn gemaakt voor
vervoer van deur tot deur. De organisatie is in handen van AVAN.
In een aantal gevallen kan degene voor wie u zorgt samen met
u reizen tegen een gereduceerd tarief. Het Sociaal Meldpunt
Rheden/Rozendaal kan u hierover informeren.
• U kunt voor vervoer van deur tot deur ook gebruik maken van
de Plusbus. Dit is aangepast vervoer voor inwoners van de
gemeenten Rheden en Rozendaal die ouder zijn dan 55 jaar, of
een functie-beperking hebben die gebruik van openbaar vervoer
ernstig bemoeilijkt; voor hen geldt geen leeftijdsgrens. Een
begeleider mag gratis mee.
• Als u een keer verhinderd bent om diegene die u verzorgt vervoer
en begeleiding te bieden naar bijvoorbeeld een arts of therapeut,
kunt u hulp vragen van een vrijwilliger. U belt daarvoor naar MVT.

Maaltijden

Er zijn diverse mogelijkheden via commerciële leveranciers.
MVT kan u hierover meer informatie geven.

Klussen in en om het huis

Voor incidentele klusjes in huis of tuin kunt u MVT benaderen.
Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden.

Administratieve hulp

• Humanitas – Hulp bij thuisadministratie heeft vrijwilligers die u
kunnen helpen uw administratie (weer) op orde te krijgen.
Humanitas - Formulierenhulp, voor hulp bij het lezen van brieven
of invullen van formulieren.
• Als u wat ouder bent kunnen vrijwillige ouderenadviseurs van
STOER u helpen bij het invullen van formulieren.

• De Sociaal Raadsvrouw van Incluzio kan u advies en
ondersteuning geven bij financiële problemen en zorgen.
• In enkele gevallen kan een vrijwilliger van MVT u helpen bij het
invullen van formulieren.

Hulp bij verzorging en/of verpleging

• Als het verzorgen of verplegen voor u te zwaar wordt, is het
goed te weten dat thuiszorgorganisaties u kunnen ontlasten.
Ook kunnen zij u informeren over hoe u iemand zelf kunt
verzorgen. U kunt contact opnemen met het Sociaal Meldpunt
Rheden/Rozendaal voor één van de thuiszorgorganisaties die in
deze regio actief zijn. U kunt ook zelf contact zoeken met een
organisatie die dit aanbiedt.
• Als u zorgt voor iemand die terminaal ziek is, kan een
deskundige vrijwilliger van Vrijwilligers Palliatieve en Terminale
Zorg (VPTZ - Omega) u een of meerdere dagdelen (ook ’s nachts)
ontlasten door middel van waakdiensten.

Emotionele steun
Mantelzorg kan emotioneel zwaar zijn. U heeft de kans dat u
(ongemerkt) over uw grenzen heen gaat. Gevoelens als verdriet,
angst, schuldgevoel en boosheid komen nogal eens voor bij
mantelzorgers.
Heeft u behoefte aan een luisterend oor, wilt u uw verhaal kwijt
en ervaringen delen met anderen, denk dan eens aan de volgende
mogelijkheden:
• Een individueel gesprek met een medewerker van MVT.
• Mantelzorgcafés georganiseerd door het MVT, Attent Zorg
en Behandeling en Innoforte. In de mantelzorgcafés kunt
u ervaringen en emoties delen met andere mantelzorgers.
Daarnaast kunt u er informatie krijgen die u kan helpen bij
uw taken als mantelzorger. Voor data en locaties zie www.
mvtrheden.nl/ mantelzorg of vraag de folder aan bij MVT.
• MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers heeft
de mantelzorglijn, waar u vragen kunt stellen en ook uw verhaal
kwijt kunt.
• De Luisterlijn biedt dag en nacht, 7 dagen per week een
luisterend oor via telefoonnummer 0900 - 076 70 00.
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• Als u (psychisch) overbelast raakt is het goed te weten dat
Pro Persona Connect u kortdurende mentale ondersteuning
kan bieden op verschillende manieren. U heeft hiervoor een
verwijzing van uw huisarts nodig.
• Een casemanager dementie begeleidt en ondersteunt het gehele
ziekteproces van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
MVT kan u doorverwijzen naar de casemanager in uw woonplaats.
• De Dementielijn is van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar voor
mensen die vragen hebben over dementie of die hun verhaal over
dementie willen delen. Het gratis telefoonnummer is 0800 - 5088.
• MVT en MantelzorgNL verwijzen op hun website naar speciale
sites voor jonge mantelzorgers.

U maakt hiervoor een afspraak met het Sociaal Meldpunt Rheden/
Rozendaal. Vervolgens schrijft u zich met deze indicatie in bij
Entree (gemeente Rheden) of Portaal (gemeente Rozendaal).
• Het Sociaal Meldpunt kan met u meedenken over alternatieve,
aangepaste woonvormen, zoals zorgkamers en mantelzorgwoningen. Uw zorgaanbieder kan u hierover verder informeren.
Bij MVT is het zakboek ‘Samen wonen om te zorgen’ verkrijgbaar.
• Wonen met dementie: tips over aanpassingen in huis vindt u op
www.netwerkdementiearnhemeo.nl.
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt
Rheden/Rozendaal, of een digitale melding indienen via het ‘online
formulier Sociaal Domein’ op www.rheden.nl.

Educatie

Vrije tijd en ontspanning, tijd voor jezelf

MVT kan u informatie geven over specifieke patiëntenverenigingen
die vaak veel goede informatie hebben over ziektebeelden.
• Regelmatig worden er cursussen georganiseerd speciaal voor
mantelzorgers met praktische informatie over verzorging
van zieken. Maar ook over het bewaken van grenzen en hoe
u in balans blijft. Over deze en andere cursussen kan MVT u
informeren.
• Online is het mogelijk ondersteuning te vinden via “Gezonde
boel” van Incluzio Rheden, eventueel in combinatie met
professionele ondersteuning.

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te
rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen.
Om even geen kopzorgen te hebben of gewoon samen iets leuks
doen buitenshuis. Om dit te realiseren is wellicht begeleiding nodig,
vervangende zorg of praktische hulp. Bekijk de tips om de zorg met
een gerust hart over te dragen.
• Vervanging van u door vrijwilligers van de BOS (Bezoek- en
opvangservice) van MVT.
• Bij een wat langere afwezigheid (bijv. een vakantie) kunt u een
beroep doen op de landelijke organisatie Handen in Huis.
Een deskundige vrijwilliger komt dan in huis om tijdelijk
(minimaal 2 etmalen) uw mantelzorgtaken over te nemen.
• Overname van de zorg door dagopvang of een tijdelijke opname
in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis in de buurt. Het
Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal kan u hierover informeren.
• Overname van de zorg thuis door een verpleegkundige of
verzorgende van een thuiszorgorganisatie. Het Sociaal Meldpunt
Rheden/Rozendaal kan u hierover informeren.
• Als u de beschikking heeft over een Persoonsgebonden Budget
(PGB) kan overname van de zorg thuis ook ingekocht worden bij
zelfstandig werkende zorgverleners. MVT kan u hierover meer
informatie geven en u desgewenst helpen zoeken.

Wonen
Soms zijn er aanpassingen nodig in huis, waardoor u in staat bent
in uw woning te blijven wonen.
• U kunt zich wenden tot Stichting STOER om u te laten adviseren.
• Het Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal kan u hier ook over
informeren. Er wordt dan een huisbezoek door een Wmoconsulent gepland, waarbij samen gekeken wordt naar mogelijke
oplossingen. Indien nodig wordt u geholpen bij het indienen van
een aanvraag.
• Voor een aangepaste woning, levensloopgeschikt of rolstoelgeschikt, heeft u een indicatie nodig van de gemeente.

• Als u op vakantie wilt gaan met of zonder degene voor wie
u zorgt, kunt u informeren bij MVT over diverse aangepaste
vakanties.
• Soms kan het ook al fijn zijn om (samen) in uw buurt aan een
activiteit deel te nemen, in een dorpshuis of een andere
ontmoetingsplek.
Vraag naar de mogelijkheden bij MVT als u hierover meer
informatie wilt, of ga naar www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl.

Zorgen delen

• Informeer bij uw zorgverzekering over vergoedingen in de
aanvullende verzekering voor mantelzorgers, bijvoorbeeld
voor vervangende mantelzorg.
• De Belastingdienst kan u op de hoogte stellen van diverse
fiscale regelingen.
• U wordt persoonlijk of via de media geïnformeerd over eventuele
(financiële) waarderingsacties van de gemeente Rheden/
Rozendaal.
• Via MVT kunt u het ‘Zakboek financiën voor mantelzorgers’
aanvragen.

Als uw sociaal netwerk, ofwel de groep mensen om u heen, erg
klein is geworden kunt u met ondersteuning van een vrijwillige
netwerkcoach via MVT onderzoeken of er mogelijkheden zijn dit te
veranderen. U kunt dan uw zorgen praktisch en emotioneel delen.
Om hulp via de digitale weg te zoeken kunt u gebruik maken van
de sociale kaart www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl.

Financiën
Als u druk bent met het zorgen voor een naaste denkt u misschien
niet meteen aan de financiën. Mantelzorgers maken soms veel
extra kosten. Er zijn verschillende regelingen waar u wellicht
gebruik van kunt maken.
• Als u liever zelf een naaste blijft verzorgen in plaats van een
professionele zorgverlener in te schakelen kan in sommige
gevallen degene voor wie u zorgt een persoonsgebonden budget
(PGB) krijgen. Hiermee kan uw hulp betaald worden en ook kan
er (vervangende) zorg mee ingekocht worden. Informeert u eens
bij het Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal of bij het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekeraar.
• Voor een aantal zaken kunt u een beroep doen op bijzondere
bijstand. Hiervoor kunt u bij het Sociaal Meldpunt Rheden/
Rozendaal terecht.
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Combinatie zorg en werk

Adressen

Eén op de zes werknemers is naast werknemer ook mantelzorger.
De combinatie mantelzorg en (betaald) werk vereist nogal wat en
kan zwaar zijn.
Bij MVT is een ‘Zakboek mantelzorg en werk‘ verkrijgbaar.
• MantelzorgNL heeft op haar website www.werkenmantelzorg.nl
informatie voor u, maar ook voor uw werkgever.
Bezoek ook www.mantelzorgpower.nl
• Voor informatie over (wettelijke) verlofregelingen, sollicitatieplicht, of flexibele werktijden kunt u terecht bij:
- uw leidinggevende of P&O medewerker,
- een vakbond,
- MantelzorgNL (sociaal juridisch advies).

Sociaal Meldpunt
Gemeenten Rheden en Rozendaal
Telefoon: 026 - 497 69 11
(maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur)
Postadres:
Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
Bezoek aan de locaties is op afspraak.
Bij het maken van een afspraak wordt
er samen gekeken naar een geschikte
locatie voor het gesprek.
Websites: www.rheden.nl
www.rozendaal.nl
MVT, Loket voor Mantelzorg en
Vrijwillige Thuishulp Rheden en
Rozendaal
Worth Rhedenseweg 55
6991 DW Rheden
Telefoon: 026 - 370 70 70
(maandag tot en met vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur)
E-mail: hulpmvt@mvtrheden.nl
Website: www.mvtrheden.nl

MantelzorgNL (landelijke vereniging
voor mantelzorgers)
Sparrenheuvel 38, gebouw C
3708 JE Zeist
Mantelzorglijn: 0900 - 202 04 96
(maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur)
Voor juridisch advies
(maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur):
telefoon: 030 - 760 60 55
of whatsapp: 06 - 27 23 68 54
E-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl
Website: www.mantelzorg.nl
(ook informatie voor jonge
mantelzorgers)
www.werkenmantelzorg.nl
Mantelzorgmakelaar: info@bmzm.nl
Stichting STOER , informatie en
advies voor senioren
Nieuw Schoonoord 2
6881 TV Velp
Telefoon: 026 - 361 19 75
(maandag, dinsdag en donderdag)
E-mail: info@stichtingstoer.nl
Website: www.stichtingstoer.nl
Incluzio Rheden, welzijnsorganisatie
Dorpsstraat 70
6991 HH Rheden
Telefoon: 026 - 303 63 03
E-mail: rheden@incluzio.nl
Website: www.incluziorheden.nl
>>>

Adressen vervolg
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Telefoon: 088 - 789 10 00
(maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur)
Website: www.ciz.nl
Woningstichting Vivare
Bezoekadres:
Meander 825
6825 MH Arnhem
Postadres:
Postbus 5265
6802 EG Arnhem
Telefoon: 088 - 054 11 11
(maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 16.30 uur)
E-mail: klant@vivare.nl
Website: www.vivare.nl
Woningstichting Portaal
Roermondsplein 25
6811 JN Arnhem
Telefoon: 0800 - 767 82 25
E-mail: via de website
Website: www.portaal.nl
Attent Zorg en behandeling
(Attentiepunt)
Hoofdstraat 8
6994 AE De Steeg
Telefoon: 0800 – 2883689
E-mail:
info@attentzorgenbehandeling.nl
Website:
www.attentzorgenbehandeling.nl

Innoforte Zorg-aan-huis
Bezoekadres:
Hoofdstraat 1
6881 HE Velp
Postadres:
Postbus 9104
6880 HE Velp
Telefoon: 026 - 388 20 00
E-mail: contact@innoforte-zorg.nl
Stichting Thuiszorg Midden
Gelderland (STMG)
Postbus 2188
6802 CD Arnhem
Telefoon: 088 - 456 09 00
E-mail: stmg@stmg.nl
Website: www.stmg.nl
Buurtzorg
Telefoon: 085 - 040 37 00
E-mail:
info@buurtzorgnederland.com
Website:
www.buurtzorgnederland.com
Mantelzorgmakelaar
Voor Mantelzorgmakelaars
aangesloten bij de beroepsvereniging:
www.bmzm.nl

Pro Persona Connect Arnhem
Telefoon: 026 - 312 46 00
E-mail:
ambulant-arnhem@propersona.nl
Website:
www.propersonaconnect.nl

Telefonisch spreekuur:
06 - 51 88 92 55
E-mail:
formulierenhulp.rheden@humanitas.nl
Website:
www.humanitas.nl

Humanitas Hulp bij
thuisadministratie
Telefoon: 06 - 23 93 30 04
E-mail: g.bouwers@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl

Vrijwilligers Palliatieve en
Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 026 - 370 70 70
(op werkdagen bereikbaar
van 9.30 tot 11.30 uur via MVT)
Buiten deze tijden: 06 - 27 48 12 53
Bij geen gehoor: 06 - 17 45 56 64
Website:
www.vptzmiddengelderland.nl

Humanitas Formulierenhulp Rheden
Inloopspreekuren zonder afspraak:

Dorpshuis Rheden
Mr.B. van Leeuwenplein 3
6991 EW Rheden
Donderdagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur
Het Duynhuis
Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren
Maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur
Buurthuis de Poort
Heeckerenstraat 201
6882 DA Velp
Woensdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur

De Luisterlijn
Telefoon: 088 – 076 70 00
(7 dagen per week, dag en nacht)
E-mail: ehulp@deluisterlijn.nl
Website: www.deluisterlijn.nl
Alzheimer Nederland Arnhem e.o.
(onder andere Alzheimer Cafés)
Markt 35-1
6811 CJ Arnhem
Telefoon: 06 - 20 30 90 17
E-mail:
arnhem@alzheimer-nederland.nl
Website:
www.alzheimer-nederland.nl/arnhem
>>>

Adressen vervolg
Dementielijn
Telefoon: 0800 - 5088
(7 dagen per week
van 9.00 tot 23.00 uur)
MEE Gelderse Poort, voor mensen
met een beperking en zijn/haar
omgeving
Mr. D.U. Stikkerstrraat 1
6842 CW Arnhem
Telefoon: 088 - 633 00 00
E-mail: info@meegeldersepoort.nl
Website: www.meegeldersepoort.nl
Handen-In-Huis
Kwekerijweg 2c
3709 JA Zeist
Telefoon: 030 - 659 09 70
E-mail: info@handeninhuis.nl
Website: www.handeninhuis.nl
Belastingdienst
Groningensingel 21
6835 EA Arnhem
Telefoon: 0800 - 0543
(maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur)
Website: www.belastingdienst.nl

Deze brochure
Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld door MVT,
mantelzorg en vrijwillige thuishulp Rheden en Rozendaal,
in opdracht van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

MVT
Zorgcentrum De Rhederhof
Worth Rhedenseweg 55
6991 DW Rheden
Telefoonnummer: 026 - 370 70 70
info@mvtrheden.nl
www.mvtrheden.nl
facebook: Stichting Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp Rheden en Rozendaal
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