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Even een adempauze voor u als mantelzorger 
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Inleiding: 

Zorgen voor iemand is voor iedereen anders. Toch komt het voor dat je soms tijd tekort 

komt voor jezelf of voor anderen. Dan is het fijn als je de zorg even over kunt dragen. 

Dit noemen we ook wel respijtzorg 

Met deze brochure willen we u op weg helpen om invulling te geven aan die respijtzorg. 

 Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een 

logeerhuis of in een time-outvoorziening. 

 Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde 

omgeving blijft. Iemand van uw familie, buurt of vrienden zou hier iets in kunnen 

betekenen. 

 De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. 

 Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, 

bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.  

 Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de 

zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional. Een 

mooi voorbeeld is een Bed & Breakfast in Neerkant. De eigenaresse komt uit de 

zorg en ondersteunt u graag. Dit soort adressen vindt u o.a op de website:  

www.nationalehulpgids.nl 

Ook een combinatie van diverse vormen is mogelijk.  

Vrijwilligersondersteuning 

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat.  

Waar vindt u zo’n vrijwilliger? Vraag het eens in uw eigen netwerk. Ook kunt u terecht bij 

het steunpunt Mantelzorg Asten-Someren.  

Professionele ondersteuning 

Er zijn nogal wat instellingen, zorgboerderijen en andere initiatieven voor mensen die 

begeleiding nodig hebben. Het is soms lastig om door het grote aanbod te vinden wat bij 

u en uw zorgvrager past, maar dit betreft maatwerk.  

Bij dit maatwerk hoort ook vaak een financieel plaatje. In het volgende hoofdstuk vindt u 

informatie over vergoedingen, verzekeringen enz. Soms een heel gezoek, maar als u er 

niet uitkomt dan zijn de medewerkers van het mantelzorgsteunpunt graag bereid om 

samen met u te kijken naar de mogelijkheden.  

Een andere optie is het inschakelen van een mantelzorgmakelaar.  

Wat is een mantelzorgmakelaar? 

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat 

zij minder worden belast. Ook zij zijn professionals en moeten betaald worden. Ook 

hiervoor zijn vergoedingen mogelijk: 

Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van Aevitae, Aevitae Avero, Aevitae VGZ, De 

Amersfoortse, De Amersfoortse Nedasco, C.Z., HollandZorg, IZZ, Menzis, PMA, Salland, 

Salland ZorgDirect, Turien & Co Avero, Turien & Co VGZ, United Consumers, Univé, VGZ, 

VGZ Nedasco, Zekur en ZilverenKruis Achmea, vergoeden de kosten van de 

mantelzorgmakelaar in 2017. 
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Wilt u hier gebruik van maken: informeer eerst bij uw eigen zorgverzekeraar! 

 

Dementie 

Zorgt u voor iemand met de ziekte dementie? Dan kunt u contact opnemen met een 

casemanager dementie. Die kan u helpen gedurende het hele traject. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met Savant Zorgcentrale T: 0492 572 000 of E: zorgcentrale@savant-

zorg.nl of de Zorgboog T: 0900-8998636 of E:info@zorgboog.nl  

 

 

Belasting 

Onderstaand een website waar duidelijk en overzichtelijk aftrekposten worden genoemd.  

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/  

mailto:zorgcentrale@savant-zorg.nl
mailto:zorgcentrale@savant-zorg.nl
mailto:info@zorgboog.nl
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/andere-belastingvoordelen/tijdelijk-thuis/
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Financering 

Als er kosten verbonden zijn aan de mantelzorg, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:  

 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de 

zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u 

respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage.  

 Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een 

persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg 

ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per 

week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de 

zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. 

 vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen 

in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een 

aanvraag doen bij uw gemeente. 

 vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) 

 Zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar met de vraag wat 

zij voor u vergoeden.  

Een voorbeeld  

CZ Zorgverzekeraar : 

Vergoeding vervangende mantelzorg 

Wat krijgt u vergoed voor vervangende mantelzorg? Bekijk de vergoeding in onze 

zorgverzekeringen.  

Wat krijgt u vergoed? 

Zorgt u voor iemand, zoals een partner, ouder of familielid? Dan kunt u vanaf 2016 een 

vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg. Bij vervangende mantelzorg neemt 

iemand van Stichting Handen in Huis tijdelijk de zorg voor uw naaste over.  

U krijgt mantelzorg vergoed als degene voor wie u zorgt of uzelf één van onderstaande 

aanvullende verzekeringen heeft bij CZ.  

Bent u collectief verzekerd? Voeg uw collectiviteit toe  

Aanvullende verzekering 

 Start     Geen vergoeding 

 Basis     14 dagen per jaar 

 Plus     14 dagen per jaar 

 Top     14 dagen per jaar 

 Jongeren    14 dagen per jaar 

 Gezinnen    14 dagen per jaar 

 50+     14 dagen per jaar 

Eigen bijdrage en eigen risico 

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.  

Waar kunt u terecht? 

U krijgt alleen vervangende mantelzorg vergoed als u gebruik maakt van de diensten van 

Handen in Huis. 

Voorbeelden van vervangende zorg (respijtvoorzieningen) 
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Dagopvang 

Asten:  

 

Lierop 

 

Zorgboerderijen BuitenEnZo  

 

Kerkenhuis 7 

5715BP Lierop 

www.buitenenzo.nl            

Anita Heijnen  

T: 06-13182283 

E: info@buitenenzo.nl 

Zorgboerderij D’n Hoef 

 

D'n Hoef BV 

Vaarsehoef 5 

5715 RC Lierop 

E: info@dnhoef.nl                  

T: 0492-332345 

M: 06-49794088 

 

 

  

Zorgboerderij De Peelwerker 

Wij bieden dagbesteding van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Kokmeeuwenweg 28 

5725 TW Asten-Heusden 

www.peelwerker.nl 

Lian Berkers-Aarts  

T: 0495-663289 

E: info@peelwerker.nl 

De Lisse 

 

Savant Zorg, Steenovenweg 4, 5708 HN Helmond.   

Dagbehandeling of dagopvang. 

 

Deken Meijerstraat 1 

www.savant-zorg.nl 

T: (0492) 57 20 00 

E: zorgcentrale@savant-zorg.nl   

Hof van Bluyssen 

 

Dagverzorging, een combinatie van dagbesteding en 

ontspanning voor thuiswonende ouderen 

Wilhelminastraat 29 

5721 KG Asten 

www.amaliazorg.nl  

T: 0493-328444 

Locatiemanager: Ronnie 

Dekkers    

  
Zorgatelier Sjiek, Dagopvang Oliemolen 1, 5721 WN Asten 

Ilse Lommen 

T: 06-27 45 82 99  

Mariël van den Boomen-

Heijligers  

T: 06-45 05 85 92 

E:info@zorgateliersjiek.nl 

http://www.buitenenzo.nl/
mailto:info@buitenenzo.nl
mailto:info@dnhoef.nl
http://www.peelwerker.nl/
mailto:info@peelwerker.nl
mailto:zorgcentrale@savant-zorg.nl
http://www.amaliazorg.nl/
mailto:r.dekkers@amaliazorg.nl
mailto:r.dekkers@amaliazorg.nl
tel:31627458299
tel:+31645058592
mailto:info@zorgateliersjiek.nl


6 

 

 

Someren: 

Sonnehove 

 

Savant Zorg, Steenovenweg 4, 5708 HN Helmond.   

Dagbehandeling en dagopvang 

 

Sonnehove 1 

zorgcentrale@savant-zorg.nl   

www.savant- zorg.nl 

T: (0492) 57 20 00 

Eegelshoeve  

 

Woonzorgcentrum 

Ter Hofstadlaan 201 

5711 VG - Someren 

T: (0493) 49 70 20 

E: eegelshoeve@landvanhorne.nl 

 

Huize Witven 

 

Zorglocatie (zorg met verblijf) 

 Beuvenlaan 5-7 

5711 PZ - Someren 

T: (0493) 49 35 17 

E: witven@landvanhorne.nl 

 

De Viersprong 

 

Activiteitencentrum Someren voor mensen met een 

beperking. Het is onderdeel van SWZ 

 

SWZ Singel 1, 5712 HL Someren 

T: 0499- 471241    

E: info@swzzorg.nl 

 

Verkooppunt en theetuin Dagbestedingcentrum Laan ten 

Roode (ORO) 

 

Laan ten Roode 7, 5711 GA 

Someren 

T: 0492-530053 

E: info@oro.nl 

 

Zorgboerderij  ‘Onder ons’ 

 

Ruiter 10, 5712 XP Someren 

 

Marijke van ’t Klooster- Wijnen :  

T: 06-18135496  

E: info@zorgboerderijonderons.nl 

Zorgboerderij ‘Kei Gezellig’ 

 

Dagbesteding op basis van psychogeriatrische of 

somatische klachten.  

Houtbroekdijk 29, 5711 PM 

Someren 

Maaike Leenen en Mieke 

Swinkels  

T: 06-185 46 559 

E:info@zorgboerderijkeigezellig.nl  

 

 

Liessel 

 

De Peelconnectie 

 

Arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met psychische 

klachten of een psychiatrische achtergrond. 

 

Jeroen van Keulen  

T: 06- 533 65 097 

Roel ten Hoven  

T: 06-239 42 072 

De Snoertseplak 

Snoertsebaan 28 

5757 PB Liessel 

E: info@depeelconnectie.nl  

 

 

 

 

mailto:zorgcentrale@savant-zorg.nl
mailto:eegelshoeve@landvanhorne.nl
http://www.landvanhorne.nl/zorg/locaties?location_id=10
mailto:witven@landvanhorne.nl
mailto:info@oro.nl
mailto:info@zorgboerderijonderons.nl
mailto:info@zorgboerderijkeigezellig.nl
mailto:info@depeelconnectie.nl
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Logeeropvang 

Het Vitassist Zorghotel Helmond is een samenwerking 

tussen de Zorgboog, ZuidZorg en Fitland. 

Zorghotel voor jong en oud op basis van zorg op maat. 

Optimaal herstellen, revalideren of genieten van een 

welverdiende vakantie. Ook beschikbaar voor verblijf 

zonder zorg. 

Scheepsboulevard 2, 5705 KZ 

Helmond 

T: 0492 348 181 

E: info@vitassist.nl 

Plezant Logeerhuis 

Een logeerhuis voor mensen met (een vermoeden van) 

dementie 

Franciscushof 17 

5737 BE, Lieshout 

 

T: 0900 899 86 36 

(cliëntencontactcentrum de 

Zorgboog)  

www.ikkiesvoorons.nl  

 

 

Aanwezigheidszorg 

Samen met Elly www.samenmetelly.nl  

Ook een fijne dag www.ookeenfijnedag.nl  

 

Respijtzorg “light” 

Het huiskamerproject “De Weijers”   Someren Noord 

 

Je kunt komen om koffie te drinken en een praatje te 

maken of een spelletje te doen. Ook kun je muziek 

luisteren of TV kijken. Kortom gezelligheid en een 

ongedwongen sfeer staan voorop. Je kunt met een aantal 

mensen afspreken iets anders te ondernemen, alles is 

bespreekbaar. 

 

De Weijers 

Ter Hofstadlaan 77 

5711 VV Someren 

T: 0493 - 49 22 53 

E: deweijers@hetnet.nl  

 

 

 

Dagbesteding Henricushof   

op dinsdagmiddag door vrijwilligers 

Offermansstraat 7 5715 

AM  Lierop  

T:  0492 331 230  

 

Dagactiviteiten Blij ( f ) Actief Ommel. 

 

De zorg die geboden kan worden is hoofdzakelijk voor 

mensen met een somatische (lichamelijke) beperking. 

Gedacht moet worden bijvoorbeeld aan mensen met 

restverschijnselen na een beroerte. 

De dagactiviteiten zijn gericht op (aangepaste) activiteiten 

en gezelligheid. 

 

 

 

Woensdag activiteiten te vinden op website van KBO 

Asten/Ommel www.kbo-astenommel.nl 

 

Gemeenschapshuis De Kluis 

Kluisstraat 19 Ommel 

 

Informatie en aanmelden: Mevr. 

Tonnie de Boer  

T: 0493-693721 

  

Openingstijden: Woensdag van 

11.30 uur – 16.30 uur (Ook 

dagdeel mogelijk) 

12.00 uur gezamenlijke maaltijd 

Vrijdag van 13.30 uur – 16.30 

uur  

 

Dagbesteding Heusden 

 

Hart van Heuze, Pastoor 

Arnoldstraat 3, Heusden 

 

http://www.ikkiesvoorons.nl/
http://www.samenmetelly.nl/
http://www.ookeenfijnedag.nl/
mailto:deweijers@hetnet.nl
http://www.kbo-astenommel.nl/
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De Dagbesteding is bedoeld voor mensen met lichamelijke 

beperkingen en mensen met beginnende dementie. Deze 

kunnen soms nog lang en goed aan de activiteiten 

deelnemen. Het kunnen functioneren in de groep is een 

belangrijke factor voor deelname. 

De zorg die geboden kan worden is hoofzakelijk voor 

mensen met een somatische (lichamelijke) beperking. 

Informatie en aanmelden bij 

Mevr. Tiny Leenders,   

T: 0493-691887 

 

Openingstijden:  

woensdag van 10.00 – 16.00 uur 

(ook dagdeel mogelijk) 

12.00 uur: een gezamenlijke 

warme maaltijd. Gelegenheid om 

daarna te rusten. 

 

 

Professionele thuiszorg 

Handen in huis 

 

T: 030-659 09 70     

E: info@handeninhuis.nl 

telefonisch bereikbaar op 

maandag t/m donderdag tussen 

08.30 - 16.30 uur 

 

 

Algemeen:  

Onis Steunpunt mantelzorg  

 

Kerkstraat 10 

5721 GV Asten 

T: 0493- 4412134  

E:info@oniswelzijn.nl  

Bereikbaar 

Maandag t/m donderdag 09.00-

17.00 uur 

Vrijdag 09.00-12.30 uur 

Mezzo   

Heeft u een vraag over mantelzorg? Bel dan de 

Mezzo Mantelzorglijn. Of wilt u ervaringen van 

mantelzorgers lezen? Kijk dan bij ervaringsverhalen.  

 

Hoe zorgt u voor zichzelf?  

www.mezzo.nl  

 

 

 

 

https://tijdvoorjezelf.mezzo.nl/ 

 

Mantelzorgelijk http://mantelzorgelijk.nl 

T: 06 – 2394 3402 of 06 -3808 

1440 

E: info@mantelzorgelijk.nl 

 

Senior service      Brabant midden-Oost T: 06-33320051  

www.seniorservice.nl 

   

Wij zijn ons ervan bewust dat deze lijst niet volledig is en kan zijn. Mocht u 

opmerkingen of aanvullingen hebben dan kunt u deze doorgeven via Marianne Lenders, 

T: 0493-441253 of E: m.lenders@oniswelzijn.nl 

Werkgroep mantelzorg Asten – Someren                                               22 augustus ’18 

mailto:info@handeninhuis.nl
mailto:info@oniswelzijn.nl
http://www.mezzo.nl/
https://tijdvoorjezelf.mezzo.nl/
http://mantelzorgelijk.nl/

