Respijtwijzer Steunpunt Mantelzorg
Heeze-Leende 2020
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Deze respijtwijzer is ontwikkeld door Cordaad Welzijn.
Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende:
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of 06-51861354
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Professionele zorg
Wat

Aanbieder

Voor wie

Contactgegevens

Dagopvang

Zorgboerderij Molenschut
Leende

Dagbesteding en dagbehandeling aan
ouderen met een psychogeriatrische
of somatische aandoening

040-2060923
www.molenschut.nl

Dagcentrum Stokerwei
Valkenswaard

Dagbesteding voor cliënten met
dementie

Dagbesteding Somatiek Kempenhof
Valkenswaard

Dagbesteding voor mensen met
somatische aandoeningen

Dagbesteding psychogeriatrie
Kempenhof
Valkenswaard
Zorgboerderij ’t Schutje
Soerendonk (gemeente Cranendonck)

Dagbesteding voor mensen met
dementie
Met Indicatie voor dagbesteding
volwassenen met lichamelijk en
geestelijk aandoeningen

040-7873664
Dagcentrum.stokerwei@valkenhof.org
www.valkenhof.com
040-2014035
Dagcentrum.kempenhof1@valkenhof.org
www.valkenhof.com
040-8003180
Dagcentrum.kempenhof2@valkenhof.org
www.valkenhof.com
0495-599168
info@zorgboerderijschutje.nl
www.zorgboerderijschutje.nl

Zorgboerderij Ekkerzicht Heeze

Op indicatie groepsbegeleiding of
dagbehandeling.
Ook voor jongeren

06-42827411
040-2263763
www.ekkerzicht.nl

De Peelven

iedereen die behoefte heeft aan een
zinvolle dag invulling

depeelven@gmail.com.
06 12 51 22 15
06 12 13 04 31
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Wat

Aanbieder

Voor wie

Contactgegevens

Lunet zorg

Op indicatie. Voor mensen met een
verstandelijke beperking. Tevens kan
met terecht voor ambulante
ondersteuning
Kleinschalige dagbesteding voor
ouderen met geheugen problematiek
en/ of dementie
Dagbesteding Nicasius is gericht op
psychogeriatrie / somatiek

088-5516000
clientbureau@lunetzorg.nl
www.lunetzorg.nl

Wenshof Valkenswaard

Nicasius

Berkenheuvel

Dagbesteding Groenling

De Akert

Akert het Stekje ( dagbesteding
psychogeriatrie / somatiek) en Akert
Dagcentrum (dagbesteding
psychiatrisch)
Dagbesteding voor volwassenen

Stichting Zorglandgoed ’t Huisven

'een ochtend Sociëteit’

Eeckenrhode Waalre

Kortdurend verblijf
(logeren)
Is vaak niet voor PGcliënten

Kempenhof Valkenswaard

dagbesteding voor zelfstandige
senioren elke donderdag van 10.0012.30 uur, Senioren Eetpunt 1x per
maand op woensdag vanaf 12.30 uur
Op indicatie

040-3035176
info@wenshof.nl
www.wenshof.nl
040-286 48 18.
transmuraalteam@st-anna.nl.
www.ananz.nl .
040-286 48 18,
transmuraalteam@st-anna.nl,
www.ananz.nl .
040-286 48 18,
transmuraalteam@st-anna.nl.
www.ananz.nl .
info@huisven.nl
Kirsten Hendrikx 06-83206565
www.huisven.nl
040-2282800
locatiemanager@eeckenrhode.nl
www.eeckenrhode.nl
040-8003180
Info@valkenhof.org
www.valkenhof.com
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Wat

Aanbieder

Voor wie

Contactgegevens

Thomashuis Budel –schoot

Op indicatie/PGB mensen met een
verstandelijke beperking

Stichting Sint Annaklooster
Eindhoven
InVia

Respijtzorg betreft
mantelzorgontlasting. Ook kan men
bij ons terecht na bijv. zkh- opname
om nog even aan te sterken

0495-844508
Budel-schoot@thomashuis.nl
www.thomashuis.nl/budel-schoot
040-2098447 (bereikbaar op werkdagen
van 8:30 tot 12 en van 14:00 tot 16:45).
csb@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl

Stichting Sint Annaklooster
Helmond
Valkenhaeghe

Respijtzorg betreft
mantelzorgontlasting. Ook kan men
bij ons terecht na bijv. zkh- opname
om nog even aan te sterken
Passe-Partout Zorg ondersteunt
kinderen en (jong) volwassenen met
gedragsproblemen, ontwikkel en/of
psychische problematiek zodat deze
zo plezierig mogelijk kunnen wonen,
leren, werken en leven, en zoveel
mogelijk kunnen aansluiten in hun
eigen omgeving
Tijdelijke herstelplek in huiselijke
omgeving. Ervaringswerkers
ondersteunen cliënten tijdens een
korte time-out waarin men op adem
kan komen en kan werken aan het
herstel

Passepartout Zorg Meijel

GGzE:

040-2098447 (bereikbaar op werkdagen
van 8:30 tot 12 en van 14:00 tot 16:45).
csb@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl
06-42636978
info@passepartoutzorg.nl
www.passepartoutzorg.nl
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Wat

Aanbieder

Voor wie

Contactgegevens

De Boei,
Beschermende Woonvormen

In de Beschermende Woonvormen
van GGzE de Boei zijn mogelijkheden
om (voor een maximale duur van 2
weken) te logeren. Bijvoorbeeld om
mantelzorgers te ontlasten
Geriatrische revalidatiezorg, vakantie
met zorg, herstelzorg, ontzorgen
mantelzorger
Logeerweekenden met name voor
kinderen met een verstandelijke
beperking of autisme spectrum
stoornis

040-2553650
deboei@ggze.nl
www.ggze.nl/deboei

06-51861354
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl
030-760 60 55
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
www.mantelzorg.nl

Vitassist Zorghotel

Zorgboerderij Ekkerzicht

0492-348181
Info@vitassist.nl
www.vitassist.nl
040-2263763
06-42827411
www.ekkerzicht.nl
( tot 1 januari 2019 bereikbaar)

Steunpunt Mantelzorg
Heeze-Leende
Landelijke Vereniging
van en voor
mantelzorgers

Cordaad Welzijn
MantelzorgNL

Mantelzorgers in Heeze-LeendeSterksel
MantelzorgNL is de landelijke
vereniging die opkomt voor iedereen
die belangeloos zorgt voor een naaste.

Hospices

Weert: Franciscus hospice

Indicatie voor terminale zorg

0495-498977
info@franciscushospice.nl
www.franciscushospice.nl

Stichting Sint Annaklooster
Hospice Eindhoven:
De Regenboog
Hospice Eindhoven: In Via
Hospice Helmond: Valkenhaeghe

Indicatie voor terminale zorg

040-2945449
csb@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl
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Wat

Aanbieder

Voor wie

Contactgegevens

Valkenswaard: Kempenhof

Indicatie voor terminale zorg

hospice Het Baken (Berkenheuvel,
Ananz)

Indicatie voor terminale zorg

040-8003180
info@valkenhof.org
(zie ook bij informele palliatieve zorg)
www.valkenhof.com
040-286 48 18,
transmuraalteam@st-anna.nl.
www.ananz.nl .

Archipel Ekelhof

Speciale hospice-zorg voor mensen
die in de laatste fase van hun leven
niet meer thuis kunnen wonen.
Speciaal voor mensen die
verwardheid, cognitieve problemen of
een plotseling sterk verergerde vorm
van dementie krijgen
Extra verpleging ‘s nachts indien er
PTZ verklaring is

040-2646464
servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Buurtzorg

Extra verpleging ‘s nachts

Land van Horne

Extra verpleging ‘s nachts

06-22331266
info@buurtzorg.nl
0800-3333888
www.landvanhorne.nl

Zuidzorg

040-2308408
info@zuidzorg.nl
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Informele zorg
Wat
Respijtvrijwilligers

Maandelijks
informatie- en
ontmoetingscafé voor
iedereen met interesse
voor dementie
Lotgenotencontact
algemeen

Aanbieder
Steunpunt Mantelzorg HeezeLeende
Cordaad Welzijn
Enthousiaste vrijwilligersgroep
vanuit een samenwerkingsverband

Voor wie
Ondersteuning wordt uitgevoerd door
(zorg)vrijwilligers en de
mantelzorgconsulent
mensen met interesse voor
dementie en lotgenoten

Contactgegevens
06-51861354
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl
www.cordaadwelzijn.nl
06-19373374
Renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl
www.cordaadwelzijn.nl

Steunpunt Mantelzorg HeezeLeende
Cordaad Welzijn

Voor iedereen die met dementie te
maken heeft. Maar ook opstart
lotgenotencontact mogelijk i.v.m.
andere ziektebeelden. B.v. MS
Trefpunt voor mensen met een Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) , hun
mantelzorgers, overige
naastbetrokkenen en andere
belangstellenden. Ontmoeting,
contact en informatie delen in een
ontspannen sfeer staan centraal.
Ontmoeting en contact voor mensen
met Parkinson en hun mantelzorgers
Het Parkinson Café vind elke laatste
vrijdag van de maand plaats van
14:00 – 16:00 uur in het Auditorium
van Kempenhof, Antwerpsebaan 3
Valkenswaard. Zaal open om 13:30
uur

06-51861354
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl
www.cordaadwelzijn.nl

Café Brein-NAH café Eindhoven

Parkinsoncafé Valkenswaard

Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven
088-0031288
info@mantelzorgverlicht.nl

040-2018649
pc.valkenswaard@gmail.com
www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
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Wat

Aanbieder

Voor wie

Palliatieve zorg

Stichting Eindzorg Cranendonck

Voor iedereen die zin
heeft in een kopje thee
of koffie en een goed
gesprek

GGzE:
Huiskamer De Boei in Heeze

Hulp en praktische
ondersteuning

Vrijwillige hulpdiensten St. Maarten
Heeze-Leende

Voor mensen in de terminale fase
bezoekvrijwilligers voor thuis zowel
overdag als ‘s nachts inzet mogelijk,
geen kosten en minimale reiskosten
Hier kunnen mensen met psychische
problemen en ook mantelzorgers
enkele dagdelen per week terecht
voor een praatje, kop koffie en
activiteiten
Klussen, tuinonderhoud, vervoer naar
arts of ziekenhuis, koffie/spelochtend

Zorg coöperatie Graag Gedaan
Leende

Huiskamer Leende

Zorg Coöperatie Graag Gedaan

Service Abonnement

Stichting Land van Horne

Klussen, vervoer, vriendendienst in
Leende. Daarnaast kunt u terecht bij
de Welzijnsconsulent voor vragen op
het gebied van wonen zorg en welzijn.
Huiskamer en diverse activiteiten.
Voor iedereen die zin heeft in een
kopje thee of koffie en een goed
gesprek
Abonnement: Voor thuiswonende
ouderen. Deelname aan activiteiten
in (woon)zorgcentra van de Stichting

Contactgegevens
06-47140400
info@eindzorg.nl
www.eindzorg.nl
040-2553650
www.ggze.nl

vervoer: 06- 4653 3160 of 06-3137 7155
klussen en tuin: 06-3137 9101
koffieochtend: 040-2263378
stmaartenheezeleende@gmail.com
www.hulpdienstsintmaarten.nl
06-11193366
info@zcgraaggedaanleende.nl
www.zcgraaggedaanleende.nl
06-11193366
info@zcgraaggedaanleende.nl
www.zcgraaggedaanleende.nl
0800-3333888
www.landvanhorne.nl
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Wat

Scholing
mantelzorgers

Aanbieder

Voor wie

Zuidzorg Extra

Allerlei gemaksdiensten zoals
kapper, pedicure, tuinman,
klussendienst en ondersteuning bij
belastingaangifte. Allerlei activiteiten
in de wijk zoals breien met Granny’s
Finest en klussen met de Mannen
van Metaal. Men dient lid te zijn om
gebruik te kunnen maken hiervan
Info en cursussen voor
mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg
Cordaad Welzijn
Cursushuys
GGzE:
- Afdeling Preventie van GGzE geeft
scholing aan mantelzorgers van
mensen met psychische
problemen(ook in samenwerking met
Cordaad Welzijn). - Afdeling Preventie
heeft steunpunten ter ondersteuning
van mantelzorgers

Trainingen en cursussen voor
mantelzorgers
Mantelzorgers van mensen met
psychische problemen. (ook in
samenwerking met Cordaad Welzijn)

Contactgegevens
040-2308538
www.zuidzorgextra.nl

06-51861354
steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl
www.cordaadwelzijn.nl
www.cursushuys.nl
040-2553650
www.ggze.nl
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Landelijke organisaties
Wat
Respijtvakanties

Aanbieder
Zonnebloem Vakanties

Handen in huis

Mantelzorgvervanging

Ondersteuning voor
cliënten/
professionals en
familie

MEE Zuidoost Brabant; is er voor
mensen met een beperking, hun
omgeving en professionals. Welke
beperking iemand ook heeft, bij MEE
Zuidoost Brabant kan hij terecht voor
onafhankelijke cliëntondersteuning.
Professionals die te maken hebben
met mensen met een beperking
voorzien wij van informatie en advies.
Daarnaast hebben wij
dienstenaanbod specifiek op de
professional gericht
Thuiscoaching Zuidzorg

Voor wie
Reizen met partner en deskundige
begeleiding.
Kosten aan verbonden
Ontlasting mantelzorger, vrijwilliger in huis
voor tenminste 3 dagen inclusief de 2
tussenliggende nachten en langer. Eventueel
vergoed door zorgverzekeraar
Voor cliënten en hun omgeving,
professionals

Contactgegevens
076-5646350
www.zonnebloem.nl/vakanties

Praktische ondersteuning bij alledaagse
zaken, waaronder o.a. zorg voor baby's en
(jonge) kinderen kan worden waargenomen,
kinderen naar school kunnen worden
gebracht en opgehaald. Tevens kan
Thuiscoaching mantelzorgers van
dementerende ouderen ontlasten, door tijd
door te brengen met deze oudere,

040-2308408, 0499-310237, 0613152065, 0800-1969, 06-33320051

Tel. 030-6590970
info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl
040-2140404
info@meezuidoostbrabant.nl
www.meezuidoostbrabant.nl
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broodmaaltijden kan verzorgen, wandelen,
een spelletje doen enz.. Thuiscoaching van
ZuidZorg doet dit, waar deze vragen niet of
niet voldoende door het familiale netwerk
en/of vrijwilligers kunnen worden opgepakt.
B.v. wanneer de vraag te intensief is, er
sprake is van gedragsproblemen of andere
dilemma's, waardoor burgers aangewezen
raken op professionele ondersteuning.
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Betaalde mantelzorg
Wat
Betaalde
mantelzorgers

Aanbieder
Mantelaar; Mantelaar koppelt
medisch studenten aan ouderen om
er – samen met familie en andere
verzorgers – voor te zorgen dat
mensen langer thuis kunnen wonen
en de kwaliteit van leven verbetert.
Dagtarief: €17,50 per uur
Nachttarief: €12,50 per uur
24-uurstarief: €300,00 per 24 uur
De zorg kan worden vergoed uit een
persoonsgebonden budget.

Voor wie
Voor iedereen die mantelzorg nodig heeft.

Contactgegevens
info@mantelaar.nl
www.mantelaar.nl

Senior Service; Een organisatie voor
aanvullende mantelzorg. Dagtarief:
€32,50 per uur Tarief na
belastingaftrek 36,55% € 20,62, 40,8
% € 19,24, 52% - € 15,60 Slaap/ waak
tarief: vanaf €162,50 per nacht. Tarief
na belastingaftrek 36,55% € 103,11.
40,8 % € 96,20. 52% - € 78,-. €24,95
per uur. Slaap/ waak tarief: €136,00
per nacht. Na 19.00u en op zon- en
feestdagen geldt een toeslag van 16%

Voor iedereen die mantelzorg nodig heeft
Senior Service rekent geen enkele vorm van
toeslagen voor in de avonden of weekenden.
De zorg kan worden vergoed vanuit een
Persoonsgebonden Budget (PGB) en is fiscaal
aftrekbaar. Informeer naar de mogelijkheden

0800-1969
06-33320051
info@seniorservice.nl
www.seniorservice.nl
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Wat

Aanbieder
Saar aan huis; Saar aan huis zorgt
voor persoonlijke hulp en
dienstverlening aan huis om mensen
zolang mogelijk zelfstandig te laten
wonen in hun eigen woonomgeving.
Samen met de klant zorgen wij er
voor dat het ouder worden onbezorgd,
gezellig en plezierig kan zijn in de
eigen vertrouwde leefomgeving. Saar
aan Huis biedt particuliere
ouderenzorg bij mensen thuis. Je
kunt dan denken aan het bieden van
dagstructuur, samen boodschappen
doen, maaltijden bereiden en andere
huishoudelijke klusjes. Kortom een
aanvulling op de reguliere (medische)
thuiszorg

Voor wie
Voor iedereen die mantelzorg nodig heeft

Contactgegevens
0499-310237
06-13152065
karin@saaraanhuis.nl
www.saaraanhuis.nl
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