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Voorwoord N. Schipper, Wethouder Welzijn

Mantelzorg is geen keuze. Mantelzorg overkomt je. 

Er wordt iemand ziek. Iemand in je naaste omgeving. Iemand van wie je houdt. Dan is 
het geen vraag: doe ik het of doe ik het niet? Dan ben je er voor de ander. Als het 
uitkomt en als het even niet uitkomt. Mantelzorg is geen keuze. Dat doe je gewoon!

Maar je beseft dan nog maar nauwelijks wat het betekent. Wat de impact is. Wat het je 
kost. Welke offers het vraagt van jezelf en van je omgeving. Je ontdekt al heel snel: 
mantelzorg verandert alles.

Gaandeweg loop je misschien tegen een heleboel vragen op. Waar vind je de 
antwoorden? De zorg is niet meer te combineren met andere taken en je loopt vast. 
Waar kun je die problemen delen met anderen en op zoek gaan naar oplossingen? 
Waar vind je mensen die de zorg even van je over kunnen nemen? 

Deze gids probeert een antwoord te geven op vragen van mantelzorgers. Het is een 
bescheiden hulpmiddel en wegwijzer. Ik hoop van harte dat deze gids eraan bijdraagt 
dat u mantelzorger kan zijn en u tegelijkertijd niet overbelast raakt. Intussen wens ik u 
veel energie en kracht toe om uw zorgtaken met liefde te vervullen!

Nico Schipper

   
   Wethouder Welzijn, 
   Dhr. N. Schipper
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Spoed: 
Bel uw huisarts    ☎ ……………………

Politie Nunspeet    ☎ 0900 88 44

’s Avonds, ’s nachts
en in het weekend: ·
Huisartsenpost    ☎ 0900 341 0341

Ziekenhuis St. Jansdal   ☎ 0341 46 3911
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk

Bij noodsituaties:
Bel alarmnummer    ☎ 112

Bij vragen, informatie en advies: 
Steunpunt Mantelzorg Nunspeet  ☎ 0341 25 72 42 
Elburgerweg 15   
8071 TA Nunspeet

De mantelzorglijn van Mezzo is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur ☎ 0900 20 20 496

Maatschappelijke Dienstverlening  ☎ 0900 23 00 230

MEE Veluwe    ☎ 0555 26 92 00

Gemeente Nunspeet   ☎ 0341 25 94 00 
Loket Maatschappelijke Ondersteuning 

Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet  ☎ 0341 25 20 20
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Websites 
Op deze websites kunt u digitale informatie vinden over verschillende onderwerpen 
die betrekking hebben op mantelzorg.

www.nunspeet.nl 

www.lokaalloket.nl/nunspeet 

www.dementienoordwestveluwe.nl 

www.mezzo.nl 

www.werkenmantelzorg.nl 

www.expertisecentrummantelzorg.nl

www.zorgbelanggelderland.nl

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

www.familievan.nl  

www.ciz.nl 

www.respijt.nl 

1. Mantelzorgers, om wie gaat het?

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2007) zijn er in Nederland 3,5 miljoen 
mantelzorgers, waarvan er 2,6 miljoen mantelzorgers intensief zorg verlenen. Deze 
mensen zorgen voor hun naaste, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene 
voor wie ze zorgen. De zorg slaat als een warme deken (mantel) om de naaste heen, 
vandaar de naam ‘mantelzorger’. 

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Onder mantelzorg verstaan wij 
niet de gebruikelijke zorg voor bijvoorbeeld een ziek kind. Als er geen mantelzorger 
zou zijn, zou de zorg geboden moeten worden door een beroepskracht. Mantelzorg en 
vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het twee 
verschillende dingen. Voor vrijwilligerswerk kies je. Mantelzorg overkomt je.

Mantelzorg: een begripsomschrijving
De officiële definitie luidt: Mantelzorg is de zorg voor een dierbare met een ziekte of 
beperking, voor een periode die langer is dan drie maanden of voor meer dan 8 uur per 
week. 1,1 miljoen mantelzorgers zorgt langdurig en intensief voor partner of naaste. 
Van alle mantelzorgers in Nederland, die aan deze definitie voldoen voelen ongeveer 
450.000 mantelzorgers zich ernstig belast. Een aantal van hen zijn vierentwintig uur per 
dag beschikbaar als zorgverlener voor hun dierbare(n).

Mantelzorgers kunnen verschillende leeftijden hebben. Niet alleen volwassenen kun-
nen verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun partner, ouder of ander familielid, vriend 
of kennis. Ook kinderen en jongeren zijn hierbij betrokken.

Mantelzorg: praat erover met iemand die u vertrouwt! 
“Mantelzorg, dat doe je toch gewoon?” is een uitspraak die je vaak onder mantelzorgers 
hoort. Wanneer er iemand ziek is bij u thuis, helpt u toch ook mee om de boel draaiende 
te houden? Dat gebeurt ook wanneer iemand langdurig ziek is. 
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Wanneer je mantelzorger bent, verandert vaak iets in de onderlinge relatie en de  
omgang met elkaar. Dat verloopt niet altijd even soepel, vooral als het lang gaat duren 
en de zorgbehoefte toeneemt. Iedere situatie is anders en zorg verlenen is persoon-
lijk. Er zijn geen algemene tips, of websites met oplossingen. Praten met een vriend of 
vriendin, pastor of ouderling, de consulente van het Steunpunt Mantelzorg, een maat-
schappelijk werker van de Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (MdVeluwe) of een 
andere hulpverlener kan u helpen om te gaan met de veranderde situatie. Zorg kunt u 
delen door erover te praten. 

Mantelzorg kan veel vragen oproepen bij de mantelzorger, zoals:
•  Hoe kan ik de relatie die ik heb inhoud en betekenis blijven geven, ondanks de  

veranderingen die ontstaan door ziekte?
•  Hoe bespreek ik mijn boosheid/schuldgevoel over het verlies van mijn rol als partner 

nu alleen nog de zorgrol is overgebleven?
•  Met wie kan ik bespreken dat mijn naaste mij claimt om te zorgen en geen ander 

toelaat?
• Met wie kan ik gevoelens over verandering delen?
• Hoe pak ik de draad weer op na een (lange, intensieve) periode van mantelzorg?
• Waar kan ik terecht met vragen over de ziekte van mijn partner, ouder, kind?
• Ik ben alleen maar aan het zorgen, wie ben ik zelf eigenlijk?
• Hoe zal het ziekteproces verlopen, wat kan ik verwachten?

Omgaan met de ziekte van de hulpbehoevende
Veel mantelzorgers weten onvoldoende over de ziekte of handicap van degene voor 
wie zij zorgen. Goede informatie kan veel spanningen en emoties voorkomen. Men kan 
dan tijdig maatregelen treffen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegen-
woordig is er overal informatie te vinden. Uw huisarts kan u bijvoorbeeld helpen de 
ziekte te begrijpen. In het ziekenhuis St. Jansdal is een informatiecentrum ingericht voor 
dit soort vragen. Via internet is veel te vinden, op de website familievan.nl bijvoorbeeld 
vindt u informatie over psychische problemen. Ook het Steunpunt Mantelzorg  
Nunspeet kan u hierover meer vertellen.

Valkuilen van een mantelzorger
• Als mijn naaste mij nodig heeft, dan ben je er gewoon, daar denk je niet over na.
•  Andere familieleden kunnen de zorg en de problemen niet aan, dus doe ik het zelf maar.
• Ik wil de kinderen, familie en vrienden niet opzadelen met onze problemen.
•  Degene voor wie ik zorg, wil niet door anderen geholpen worden, dus ben ik er voor haar. 
• Met professionele zorgverleners is er altijd wat, er komt iedere keer een ander.
• De tijdelijke opname in het verpleeghuis viel tegen. Dan maar niet meer op vakantie.

•  Ik voel me overbelast, maar ik denk niet dat een gesprek met een psycholoog of maat-
schappelijk werker iets voor mij is. Ik ben toch niet gek?

•  De aanvraag van voorzieningen levert veel te veel gedoe en papieren rompslomp.  
Daar begin ik maar niet aan.

• Hoe het met mij gaat? Met mij gaat het goed…

Voorkom overbelasting 
•  Overbelasting voorkomen of verminderen kan bijvoorbeeld door ontspanning te  

zoeken. U kunt misschien leren anders met het zorg geven om te gaan. Bijvoorbeeld 
door lotgenotencontact te onderhouden of een cursus te gaan volgen.

•  Veel mensen die iemand thuis verzorgen, zijn geneigd uit vermoeidheid en tijdgebrek 
hun eigen contacten en bezigheden te laten schieten. Probeer het toch te regelen voor 
uzelf. Een avond in de week ontspannen kan juist een wereld van verschil maken.

•  De beste remedie tegen spanning is humor en lachen. Zoek mensen op met wie u dat 
kunt doen. Of kijk eens naar een komische film op tv.

• Sporten of wandelen helpt u om geestelijk en lichamelijk te ontspannen en houdt u fit.
•  Om overbelaste spieren te verzorgen en om beter te slapen kunt u speciale ont

spanningsoefeningen doen. U kunt zulke oefeningen thuis leren met bijvoorbeeld een 
CD. Of u kunt op een cursus gaan, zoals een yogales bij u in de buurt.

•  Door per week een planning te maken weet u aan het begin van de week hoe alles 
ervoor staat. Zo kunt u ook tijd voor uzelf inplannen.

Mantelzorg en werk
Één op de acht collega’s op uw werk, combineert het werk met langdurige zorg voor 
een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder of buur. 
Er komt vanuit de overheid steeds meer aandacht voor de situatie van deze werkende 
mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl. Informeer bij  
je werkgever welke mogelijkheden er zijn om werk en mantelzorg te combineren.

Tips voor op het werk
• Maak uw situatie bespreekbaar met uw collega’s, zodat er begrip ontstaat.
• Maak gebruik van de verschillende verlofregelingen.
• Ga in gesprek met werkgever of leidinggevende.
•  Zoek naar oplossingen op maat; een aanpassing van de werktijden, meer thuiswerken, 

een afspraak om op het werk te kunnen bellen naar huis.
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Tips voor buiten het werk
 •  Creëer een persoonlijk ondersteuningsnetwerk: mensen of organisaties op wie u  

een beroep kunt doen.
•  Besteed verschillende taken uit aan andere mensen. U kunt dan denken aan  

huishoudelijk werk, boodschappen doen of tuinwerkzaamheden.
• Probeer regelmatig de zorg over te dragen, zodat u tijd voor uzelf heeft.

Kijk voor meer informatie over de combinatie mantelzorg en werk op: 
www.werkenmantelzorg.nl

Verlofregelingen op het werk
De Wet Arbeid en Zorg kent de volgende regelingen:

•  Calamiteitenverlof; een kort verlof in geval van onvoorziene noodsituaties. Hoe lang 
het verlof duurt, hangt af van uw situatie: het kan een paar uur zijn of soms enkele 
dagen. Voorwaarden: u moet het verlof opnemen in overleg met uw werkgever en 
het moet gaan om een dringende, acute noodsituatie. Uw werkgever moet het verlof 
doorbetalen, tenzij dit in de geldende CAO anders bepaald is

•  Kortdurend zorgverlof; een kort verlof in geval van onvoorziene noodsituaties. Hoe 
lang het verlof duurt, hangt af van uw situatie: het kan een paar uur zijn of soms enkele 
dagen. Voorwaarden: u moet het verlof opnemen in overleg met uw werkgever en 
het moet gaan om een dringende, acute noodsituatie. Uw werkgever moet het verlof 
doorbetalen, tenzij dit in de geldende CAO anders bepaald is.

•  Langdurend zorgverlof; Dit verlof is onbetaald. Bedoeld om een betaalde baan beter 
te kunnen combineren met (langdurige) hulp aan een levensbedreigende zieke part-
ner, kind of ouder. Levensbedreigend betekent dat het leven van die persoon op korte 
termijn in ernstig gevaar is. In principe gaat u tijdelijk in deeltijd werken, zodat u een 
deel van het inkomen behoudt. Tijdens dit zorgverlof ontvangt u meestal geen salaris.

•  Levensloopregeling; U kunt hiermee geld sparen voor een periode van onbetaald 
verlof. Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale rekening 
wordt gestort. U hebt echter geen wettelijk recht op het opnemen van het verlof, dat 
kan alleen met toestemming van de werkgever.

•  Wet Aanpassing Arbeidsduur; Als u geen gebruik maakt van een verlofregeling dan 
heeft u de mogelijkheid om minder te gaan werken, op grond van de Wet Aanpassing 
Arbeidsduur (WAA). U kunt hiertoe een verzoek indienen bij uw werkgever. Slechts 
wanneer het bedrijf of organisatie waar u werkt in ernstige problemen komt, mag uw 
werkgever het verzoek afwijzen.

Voor meer informatie over verlofregelingen kunt u kijken op www.szw.nl. 

Verder behartigen vakbonden de belangen van werknemers. Als u door uw mantelzorg-
taken problemen hebt op het werk, kunt u voor adviezen en ondersteuning contact 
opnemen met uw vakbond. Een vakbond als FNV, CNV, ABGP, kan u verder helpen. Maar 
u kunt natuurlijk ook advies vragen bij het Steunpunt Mantelzorg. De consulent denkt 
graag met u mee en zoekt samen met u naar praktische oplossingen, die passen bij uw 
situatie. Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg kunt u vinden in hoofdstuk 
twee. 
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2. Ondersteuning voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers willen de mantelzorg voor hun naaste zo lang mogelijk volhouden. 
Dit is vaak ook de nadrukkelijke wens van de verzorgde zelf. Maar als het mantel zorgen 
intensief is en langer gaat duren, kan de mantelzorger het gevoel krijgen dat er iets 
moet gebeuren. Het mantelzorgen kan (te) zwaar worden en overbelasting is dan 
een risi co. Hierdoor kan de mantelzorger zelf ziek worden en niet in staat zijn om het 
mantel zorgen voort te zetten. Voor veel mantelzorgers is het moeilijk om de zorg uit 
handen te geven. Ook is het soms lastig om te bekennen dat u ondersteuning nodig 
heeft. Een mantelzorgconsulent is vertrouwd met deze vragen en kan samen met u 
zoeken naar een goede, passende oplossing.

Soorten ondersteuning
Er zijn verschillende soorten ondersteuning variërend van ondersteuning in uw eigen 
netwerk tot professionele zorg. In hoofdstuk drie kunt u zien welke organisaties in  
Nunspeet verschillende soorten zorg aanbieden.

Gebruikelijke zorg 
U maakt onderdeel uit van een sociaal netwerk. Alle mensen die u kent, familie, vrien-
den, buren, bekenden, horen hierbij. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse, zorg 
die gezinsleden voor elkaar bieden. Ook verenigingen en kerken spelen een belangrijke 
rol in dit persoonlijke netwerk. Het bestaande netwerk om u heen kan helpen de zorg 
op te vangen. Misschien kan uw zus een paar dagen op uw moeder letten, zodat u kort 
even weg kan. Dit netwerk heeft een grote binding met u en uw dierbare waardoor de 
zorg vertrouwd. U geeft zodoende ook anderen de gelegenheid u te helpen. Veel mens-
en zijn hiertoe best bereid, als u hen daarom vraagt. 

Vrijwilligershulp
Steeds vaker zijn er ook vrijwilligers betrokken bij iemands netwerk. Deze mensen willen 
graag iets doen voor anderen. Zij hebben zich daarom aangesloten bij een vrijwilligers- 
organisatie. Zo kunnen zij gemakkelijk met mensen die hulp nodig hebben in contact komen. 

Deze hulp kan heel verschillend zijn: klussen in en om het huis, een keer boodschappen 
doen, vervoer naar het ziekenhuis verzorgen. Of de vrijwilliger neemt voor een korte periode 
de aandacht en “zorg” even over. Het overnemen van de zorg heet respijtzorg. Vrijwilligers 
bieden praktische ondersteuning en ze zijn er voor de ander. Ze doen het omdat ze het fijn 
vinden om iets voor de ander te betekenen, ervaring op te doen of hun talent te ontplooien.

Professionele zorg
Bij professionele zorg gaat het om het geheel van zorgverlening waarvoor een bepaalde 
deskundigheid is vereist. Professionele zorg wordt tegen betaling verricht door de 
thuiszorg. Deze hulp bestaat uit: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en 
verpleging en respijtzorg.
• Hulp bij het huishouden: hieronder vallen schoonmaak, de was doen en strijken.
•  Persoonlijke verzorging en verpleging: helpen met douchen, aankleden, medicatie  

innemen. Verpleging heeft als voorbeeld wondverzorging en het leren eigen medi-
cijnen te gebruiken (zoals het leren injecteren van insuline).

•  Respijtzorg: dit is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig of vrij-
willig, de mantelzorg overnemen, en dus respijt aan de mantelzorger verlenen. ‘Even vrijaf’ 
voor u. Daaronder vallen verschillende activiteiten. Lees hierover meer in hoofdstuk vier.

Opname
Als thuiswonen echt niet meer gaat wordt de naaste opgenomen in een zorginstelling. Voor 
de mantelzorger betekent dit in veel gevallen een verlichting. De mantelzorg wordt vaak op 
een andere wijze voortgezet. U kunt afspraken maken met de zorginstelling over welke zorg 
u kunt blijven geven en welke ondersteuning u kunt krijgen van de zorginstelling. 

Afstemmen zorg en ondersteuning
Communicatie is heel belangrijk wanneer meerdere mensen zorg verlenen aan één 
persoon. Professionele zorgverleners leggen vaak een logboek of zorgmap aan, waarin 
afspraken worden vastgelegd en belangrijke ontwikkelingen worden genoteerd. Dat 
bevordert de afstemming en de samenwerking. Ook vanuit dagcentra, zoals dag-
verzorging of groepsbegeleiding en behandeling, wordt vaak met communicatie-
boekjes gewerkt. Als dat niet zo is en u stelt er prijs op, kunt u daarom vragen. U kunt 
zelf ook een logboek aanleggen. Ook met vrijwilligers, uw broer of zus kunt u zo  
gemakkelijk communiceren over veranderingen in de situatie.

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
In Nunspeet kunt u voor hulp of ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. 
Dit Steunpunt is gevestigd bij Het Venster. Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen er 
terecht voor informatie, advies en begeleiding, bemiddeling, emotionele, financiële en 
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praktische ondersteuning. Ook kan er advies worden gegeven over indicaties en zorg-
toewijzigingen. De mantelzorgconsulent kan u helpen met het zoeken naar passende 
vormen van zorg. Ze kan verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden die lokaal en 
regionaal beschikbaar zijn. Ook over een goede afstemming van de verschillende vorm-
en van ondersteuning kan de mantelzorgconsulent u adviseren. Regelmatig worden 
er vanuit het Steunpunt Mantelzorg activiteiten voor mantelzorgers van alle leeftijden 
georganiseerd. De ondersteuning is gratis.

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet

De mantelzorgconsulent is bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Voor een afspraak kunt 
u bellen met 0341 25 72 42. Desgewenst kan de mantelzorgconsulent u thuis bezoeken.

Voor informatie en advies over bijvoorbeeld woningen voor ouderen, woningaan-
passingen en vervoer kunt u ook terecht bij Het Venster en Stichting Welzijn Ouderen 
Nunspeet.

Het Steunpunt is voor alle mantelzorgers
Het Steunpunt heeft veel energie besteed aan het bekend maken van het begrip mantel-
zorg. Veel mantelzorgers weten het Steunpunt te vinden (op 27 mei 2010 stonden 506 
mantelzorgers geregistreerd). Vanaf oktober 2009 loopt een project voor overbelaste 
mantel zorgers. In 2010 wordt een folder uitgegeven voor jonge mantelzorgers en ook gaat 
het Steunpunt meer aandacht geven aan autisme en aanverwante stoornissen.

Activiteiten Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
Het helpt om steun te krijgen vanuit je omgeving, bijvoorbeeld van het Steunpunt  
Mantelzorg Nunspeet. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert verschillende activiteiten:

Themabijeenkomsten
Het uitwisselen van ervaringen levert vaak goede adviezen op. Daarom organiseert 
het Steunpunt regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers. Met een half woord 
begrijp en mantelzorgers van elkaar waar zij het over hebben en waar zij dagelijks mee 
te maken krijgen. Daarom organiseert het Steunpunt Mantelzorg op elke 4e vrijdag van 
de maand een themabijeenkomst. Deze zijn van 14.00 tot 15.30 uur in het Steunpunt 
Mantelzorg aan de Elburgerweg 15. 
 

Koffie-inloop
Op elke 2e vrijdag van de maand wordt er van 14.00 tot 15.30 uur en ‘inloop’ gehouden 
bij het Steunpunt. Mantelzorgers zijn welkom voor een ontmoeting met elkaar rondom 
een kop koffie/thee. 

Dag van de Mantelzorg
Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, 10 november, staan mantelzorgers centraal. 
Door het hele land worden activiteiten georganiseerd. Het Steunpunt Mantelzorg 
organiseert op of rond deze datum een activiteit om de mantelzorgers in het zonnetje 
te zetten.

Ontmoetingslocatie
Er zijn verschillende organisaties met een ontmoetingsfunctie. Bij deze organisaties 
kunt u binnenlopen en verschillende activiteiten ondernemen:
• Dienstencentrum Het Venster.
• Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet.
• Dagactiviteitencentrum ‘De Stee’
• Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet
• Zorgcentrum De Bunterhoek

Kijk voor de activiteiten van deze organisaties op de betreffende websites.

Alzheimercafé Nunspeet
Elke 4e maandagavond van de maanden januari t/m mei en september t/m november 
is er een Alzheimercafé. Het café wordt gehouden in Veluvine. Het Alzheimercafé is 
een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook 
hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met 
elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor 
hulp en dienstverlening. Het programma duurt ongeveer twee uur. 

Cursussen
Verschillende organisaties in Nunspeet bieden cursussen aan. Ook voor mantelzorgers 
kan het aanbod interessant zijn. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert regelmatig 
korte bijeenkomsten. Verschillende organisaties die verder relevante cursussen voor 
mantelzorgers aanbieden zijn:

Cursussen van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet
Het vrijwilligerssteunpunt Nunspeet biedt voor vrijwilligers de gelegenheid om cursussen 
te volgen. De cursussen zijn in samenwerking met Landstede Training, Opleiding en Advies 
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samengesteld. De cursus wordt meestal gegeven bij Landstede in Harderwijk of een loca-
tie in Nunspeet. De cursussen variëren van cursussen over communicatie en omgang met 
verschillen de instanties en personen tot een cursus samenwerken. Kijk voor het volledige 
overzicht op de website van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. 

Cursussen van Md Veluwe
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe biedt cursussen aan voor het aanleren van 
vaardigheden die je (beter) onder de knie wil krijgen. De cursussen zijn praktisch gericht 
en zijn bedoeld om beter te leren omgaan met situaties die je moeilijk vindt in het dage-
lijks leven. Op dit moment worden er meerdere cursussen aangeboden in Nunspeet en 
omgeving: sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en volwassenen, assertiviteits-
cursussen en een rouwgroep “rouwverwerking na het overlijden van een partner”. 
Kijk voor het volledige overzicht op de website.

Cursussen van MEE Veluwe
De cursussen van MEE zijn voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. Ook 
(groot)ouders, broers, zussen en mantelzorgers kunnen meedoen. MEE Veluwe biedt 
voor verschillende doelgroepen passende cursussen aan. Deze variëren in locatie en  
datum. Voorbeelden van deze cursussen zijn: een cursus voor jongeren (11 – 15 jaar) 
met een broer/zus met een beperking, een cursus voor volwassenen die vroeger het 
speciaal onderwijs hebben gevolgd, een cursus voor moeilijk lerende tieners en een 
cursus voor ouders met een kind waarbij de ontwikkeling langzamer of anders verloopt. 
Kijk voor het volledige overzicht op de website.

Cursussen en ondersteuning van Indigo 
Het doel van de cursussen van Indigo is het beperken van psychische problemen bij 
risico groepen en het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met deze pro-
blem en. Indigo werkt voornamelijk preventief aan het voorkomen van problemen en 
overbelasting. Indigo biedt naast de cursussen ook mentale ondersteuning en/of snelle 
en kortdurende behandeling in uw eigen omgeving. Kijk voor meer informatie op de 
website.

Luisterlijn Palliatieve Zorg
Wanneer uzelf of uw naaste geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte, breekt 
er een moeilijke periode aan. Bij ‘De Luisterlijn’ wordt er geluisterd naar uw vragen en u 
kunt informatie krijgen over verschillende thema’s. De lijn is bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur, op weekenden en feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur. 

3. Praktische hulp 

Verschillende vrijwilligers- en welzijnsorganisaties in Nunspeet bieden praktische 
ondersteuning aan degenen die zorg nodig hebben. Hierdoor kunt u als mantelzorger 
worden ontlast. U krijgt het daarmee een stukje makkelijker. 

Hieronder vindt u een lijst met activiteiten en diensten en de organisaties die deze 
aanbieden. Achter in deze gids vindt u een adressenlijst met de contactgegevens van 
de organisaties. Voor sommige vormen van ondersteuning is een indicatie nodig. 

Indicatie aanvragen
Wanneer u een beroep wilt doen op de zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet  
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet u telefonisch of via de website bij het Centrum  
indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag doen. Het CIZ regelt vervolgens dat u de zorg waar 
u recht op heeft krijgt en voor hoe lang. U kunt zelf een zorgaanbieder kiezen. Bij het CIZ 
doet u aanvragen voor verpleging, hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom.

Voor aanvragen over hulp in het huishouden en voorzieningen zoals een rolstoel of een 
woning  aanpassing moet u de indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente 
Nunspeet. 

Voor aanvragen over hulp in het huishouden en voorzieningen zoals een rolstoel of een 
woningaanpassing moet u de indicatie aanvragen bij het Loket Maatschappelijke Onder-
steuning van de gemeente Nunspeet.

Hulp bij het huishouden 
Voor hulp in het huishouden heeft u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u een aanvraag 
doen bij het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet. Wanneer u 
een indicatie heeft voor een Persoonsgebonden Budget krijgt u geld om zelf huishoudelijke 
hulp aan te nemen. Voor de hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. Via de website 
www.lokaalloket.nl/nunspeet kunt u verschillende aanbieders van thuiszorg vergelijken. 
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Bijhouden van de tuin
Het Venster en Stichting Hulpdienst Nunspeet bieden hulp aan voor hulp bij het bij-
houd en van de tuin. Vrijwilligers die plezier hebben in tuinieren komen u helpen om  
uw tuin op orde te houden. 

Wassen en strijken
Wanneer u gebruik maakt van de thuiszorg, is het mogelijk dat de thuishulp deze taak 
op zich neemt.

Boodschappen doen
Wanneer u zelf niet naar de winkel kunt om boodschappen te doen, zijn er verschillende 
mogelijkheden, de boodschappen in huis te krijgen:
• De hulpdienst van Het Venster. Samen met een vrijwilliger kunt u boodschappen doen.
•  Stichting Hulpdienst Nunspeet heeft vrijwilligers die samen met u een boodschap kan 

gaan doen.
•  Verschillende supermarkten in Nunspeet en omgeving bieden bezorgservice aan. 

Vraag hiernaar bij uw supermarkt.

Maaltijden
Als u zelf geen (warme) maaltijd kunt bereiden, dan zijn er verschillende mogelijkheden 
die u toch in staat stellen een (warme) maaltijd te gebruiken:
•  Maaltijdservice van de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWO). De SWO biedt een 

maaltijdservice aan huis. De maaltijden die SWO levert zijn vriesverse maaltijden.  
U hoeft ze alleen maar op te warmen in een magnetron.

•  Apetito biedt verse maaltijden aan. Deze worden op verschillende dagen thuis  
bezorgd. Deze maaltijden kunt u zelf opwarmen of u krijgt ze warm aangeleverd.  
Om gebruik te maken van Apetito moet u lid zijn van de ledenvereniging van Icare.

•  Maaltijd Mobiel van de Bunterhoek levert elke dag m.b.v. vrijwilligers van Het Venster, 
een warme maaltijd bij u af. De maaltijd is dezelfde dag vers gemaakt en wordt warm 
bij u afgeleverd, tussen (naar keuze) 11:30 uur -13:00 uur  of  17:00– 18:00 uur. 

•  Verse maaltijden worden in Elspeet dagelijks thuisbezorgd. Aanvragen van de maal
tijden kan van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur–16:00 uur bij Zorgcentrum Oranjehof 
in Elspeet. 

•  Er zijn nog meer organisaties die vriesverse maaltijden aanbieden, zoals Stichting  
Lekker Thuis Maaltijdservice.

Via de website www.lokaalloket.nl/nunspeet kunt u de verschillende aanbieders met 
elkaar vergelijken.

Open eettafels
•  Elke dinsdag, woensdag, donderdag en in de even weken op vrijdag wordt er door 

vrijwilligers een heerlijke, gezonde en gevarieerde maaltijd bereid in de keuken van 
Het Venster. U kunt zich, tot twee dagen van tevoren, voor deze maaltijd inschrijven bij 
Het Venster. De maaltijd, met koffie vooraf, begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur.

•  Op de Veluwse Heuvel kunt u dagelijks een warme maaltijd eten. Voor informatie en 
aanmelding voor deze maaltijden kunt u bellen met de coördinator van de dagopvang 
Ittmannshoff. 

• Van maandag t/m zaterdag is er in Zorgcentrum Oranjehof te Elspeet van 12:00 uur 
• 13:00 uur een vers gekookte maaltijd. Graag een dag van te voren opgeven. 
•  In de Clockenslach is er een aantal keren per week, en in De Bunterhoek dagelijks, 

gelegenheid om de warme maaltijd te nuttigen. Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met De Bunterhoek. 

Hulp bij administratie
Wanneer u moeite heeft met het invullen van uw administratie zijn er verschillende 
organisaties die u hierbij kunnen helpen:
•  Steunpunt Mantelzorg Nunspeet kan u ondersteunen bij het invullen van formulieren 

die met zorg te maken hebben.
•  Een vrijwilliger van Het Venster kan samen met u kijken naar verschillende formulieren 

die met verschillende thema’s rond zorg en belasting te maken hebben.
•  Het Venster heeft op elke eerste dinsdagmiddag van de maand een notaris spreekuur. 

Tijdens dit uur kunt u met uw notariële vragen terecht.
•  De Stichting Welzijn Ouderen heeft op elke derde donderdag van de maand een  

notaris spreekuur. Tijdens dit uur kunt met uw notariële vragen terecht.
•  Vrijwilligers van Humanitas bieden begeleiding en ondersteuning bij het voeren van 

een financiële administratie. 
•  Bij de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet kunt u terecht voor het invullen van uw 

aangifte. U wordt geholpen door een deskundige belastingadviseur. U kunt hiervoor 
telefonisch een afspraak maken. Ook kunnen de ouderenadviseurs u behulpzaam zijn 
met het invullen van formulieren. 

•  De Sociale Verzekeringsbank kan u ondersteunen bij de administratie van het per-
soonsgebonden budget van de AWBZ en de WMO.

U kunt uiteraard ook zelf een administratiekantoor of accountant inschakelen. Leden 
van een vakbond of ouderenbond kunnen vaak gebruik maken van hulp bij het invullen 
van de belastingpapieren. Informeer daarvoor bij uw eigen vakbond of ouderenbond.
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Spreekuur van Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet
In Zorgcentrum Oranjehof is een buurtloket geopend, hier kunt u terecht met vragen 
over verschillende thema’s, waaronder mantelzorg. Dit loket heeft een spreekuur op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Telefooncirkel
Stichting Welzijn Ouderen biedt in Nunspeet de telefooncirkel aan. Bij de telefooncirkel 
wordt u of de hulpbehoevende op werkdagen tussen 8.30 en 9.00 uur gebeld door een 
vrijwilliger. Gewoon om even een praatje te maken. Als de hulpbehoevende de telefoon 
niet opneemt, belt de vrijwilliger de opgegeven contactpersoon. Aan dit project van het 
de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet zijn geen kosten verbonden.

Hulpmiddelen
Onder hulpmiddelen verstaan wij verschillende vervoers- en verpleegartikelen. Voor-
beelden van deze hulpmiddelen zijn een douche- of toiletstoel, krukken, looprek,  
rollator en een rolstoel.

U kunt hulpmiddelen lenen voor kortdurend gebruik (maximaal 26 weken) bij diverse uit-
leenpunten zoals het Thuisleenpunt Icare. Wanneer u een hulpmiddel langer nodig heeft, 
neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar of een medewerker van het Loket Maat-
schappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet. Zij kunnen u informeren over 
de aanvraag van voorzieningen voor een langere termijn. Sommige hulpmiddelen zijn 
alleen verkrijgbaar met een indicatie. Met het aanvragen kan uw zorgverzekeraar of een 
medewerker van het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet 
u helpen. U kunt een hulpmiddel ook zelf aanschaffen in een thuiszorgwinkel.

Verpleging en verzorging
Het is mogelijk in de thuissituatie aanvullende verpleging en verzorging te krijgen. In  
Nunspeet zijn verschillende organisaties die deze diensten aanbieden. Via de website 
www.lokaalloket.nl/nunspeet kunt u verschillende aanbieders van verpleging en  
verzorging met elkaar vergelijken.

Vervoersmogelijkheden
Wanneer u of degene waar u voor zorgt ziek of slecht ter been is, kunt u gebruik maken 
van de volgende mogelijkheden:  

Vrijwilligersvervoer 
Een aantal organisaties biedt met zijn vrijwilligers een vervoersmogelijkheid aan. Het 
Venster, Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet, Stichting Hulpdienst Nunspeet bieden 
de mogelijkheid om mensen te vervoeren. U betaalt wel een bedrag per kilometer als 
vergoeding. Voor deze dienst in geen indicatie vereist.

Het Amvo vervoer Nunspeet
De Stichting Welzijn Ouderen heeft vervoersbussen die binnen de gemeente Nunspeet, 
vervoer bieden. Voor aanmelding kunt u terecht bij het kantoor van de Stichting Welzijn 
Ouderen. Betaling vindt plaats via een abonnement of rittenkaart. Ook rolstoelvervoer 
behoort tot de mogelijkheden.

Gehandicaptenparkeerkaart 
Wanneer u slecht ter been bent of u als mantelzorger iemand vervoert, kunt u gebruik 
maken van een gehandicaptenparkeerkaart. Voor deze kaart is een indicatie noodzake-
lijk. Er zijn een aantal eisen aan de aanvraag van deze kaart verbonden. Een medewerk-
er van de balie Publiekszaken van de gemeente Nunspeet kan u hierbij helpen. Met 
deze kaart kunt u in alle EU-landen uw auto parkeren op invalidenparkeerplaatsen.  
 De parkeerplaatsen worden aangeduid door een bord met een rolstoelsymbool.

Gehandicaptenparkeerplaats 
Wanneer u uw auto dicht bij uw huis moet parkeren in verband met de mobiliteit van 
uzelf of degene waarvoor u zorgt, kunt u bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 
de gemeente Nunspeet hiervoor een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. U dient 
hierbij al in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, waarvoor een indicatie 
vereist is.

Regiotaxi
In de provincie Gelderland is het mogelijk om te reizen met de regiotaxi. Regiotaxi  
Gelderland is gespecialiseerd in aangepast ervoer. Zij regelt vervoer voor reizigers met 
een Wmo-indicatie en biedt oplossingen op maat voor een reis. Uw gemeente bepaal t 
of u in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie voor vervoer in de regio. Neem 
daarvoor contact op met het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente 
Nunspeet. Zonder indicatie kunt u ook met de Regiotaxi rijden, u betaalt dan wel het 
volle tarief. Kijk voor meer algemene informatie op de website. 
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Nederlandse Spoorwegen (NS)
De NS verlenen assistentie aan mensen die door een handicap niet zelfstandig kunnen 
reizen, bijvoorbeeld vanwege een rolstoel. Op ruim 150 stations kunt u geholpen word-
en bij uw reis. Station Nunspeet heeft geen assistentieverlening, het dichtstbijzijnde 
station waar wel assistentie verleend wordt is Harderwijk. U moet minstens 3 uur voor u 
wilt vertrekken assistentie aanvragen. Dit kan bij Bureau Assistentieverlening Gehandi-
capten van de NS. Het telefoonnummer hiervan vindt u achter in deze gids.

Valys
Valys is een vervoersbedrijf die vervoer regelt voor sociaalrecreatieve uitstapjes bij 
bovenregionale afstanden. Dit betekent dat uw bestemming op meer dan vijf open-
baar vervoerzones van uw vertrekpunt ligt (gemiddeld zo’n 20 kilometer). U kunt een 
Valyspas aanvragen als u kunt bewijzen dat u recht heeft op Wmo-vervoer. Dit kunt 
u aantonen wanneer u gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel of als u een 
gehandicapten-parkeerkaart of ov-begeleiderskaart kunt tonen. Valys biedt ook vervoer 
in combinatie met het openbaar vervoer. Als u een pas wilt aanvragen of reserveert, 
kunt u aangeven of u een rolstoel, scootmobiel of iets dergelijks mee wilt nemen. U kunt 
reserveren via de website van Valys of via de telefoon.

Woningaanpassing 
Wanneer u in uw eigen huis wilt blijven wonen is het mogelijk woningaanpassingen 
aan te vragen. Na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u advies vragen over mogelijke 
aanpassing en in huis aan de transferverpleegkundige. 

Wanneer u moet verhuizen naar een aangepaste woning, kunt u een beroep doen op 
een tegemoetkoming in de aanpassingskosten. U kunt bij een medisch noodzake-
lijke verhuizing, mogelijk een tegemoetkoming in verhuiskosten krijgen. Deze kunt u 
aanvragen bij het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nunspeet. 
Een tegemoetkoming wordt niet toegekend wanneer op basis van leeftijd (zoals ouder 
worden), gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dan de verhuizing noodzakelijk 
zou zijn.

4. Zorg voor jezelf

Soms kost de zorg voor de naaste zoveel tijd, dat er geen tijd overblijft voor uzelf. Dan kan 
het goed zijn om af en toe de zorg te delen met anderen. Voor mantelzorgers is het niet 
eenvoudig deze zorg uit handen te geven aan een vrijwilliger of professional. Toch is een 
moment van rust belangrijk om de zorg te kunnen volhouden. Nieuwe energie opdoen en 
tijd voor uzelf maken. Mee blijven doen in de maatschappij door uw sociale netwerken te 
onderhouden. Het is belangrijk om van tijd tot tijd te ontspannen en momenten voor uzelf 
te creëren. De term die hieraan wordt gegeven is ‘respijtzorg’: even vrijaf.  

Respijtzorg
Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties bieden mantelzorgers de mogelijkheid de vol-
ledige zorg tijdelijk over te dragen aan professionals of vrijwilligers. Dit kan incidenteel zijn, 
zoals een keer één dagje weg. Of meer structureel, bijvoorbeeld elke week de vrijdagmiddag 
een middagje weg. 

We verdelen respijtzorg in twee categorieën: ‘Respijtzorg aan huis’ en ‘Respijtzorg buitens-
huis’. Wanneer de respijtzorg goed geregeld is, zou u meerdere dagen weg kunnen gaan, 
bijvoorbeeld op één van de meerdaagse arrangementen of vakantieweekenden van bij-
voorbeeld het Rode Kruis, De Zonnebloem en Mezzo. Natuurlijk bent u ook vrij om andere 
vakantiebestemmingen te kiezen.

Respijtzorg thuis
Bij respijtzorg aan huis zijn er verschillende mogelijkheden om de zorg uit handen te geven. 
Soms kan uw eigen netwerk een oplossing bieden, ook kan de hulp ingeroepen worden van 
vrijwilligers. In een aantal gevallen is het zelfs mogelijk om professionele zorg te krijgen.
Een aantal vrijwilligersorganisaties hebben een bezoekdienst. Vrijwilligers komen bij u thuis 
langs en bieden een ‘luisterend oor’. U kunt hiervoor contact opnemen met De Zonnebloem 
Nunspeet, Het Venster, Stichting Hulpdienst Nunspeet, Humanitas en vrijwilligers van 
diverse kerken.
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Het Venster biedt terminale thuiszorg aan. Bij deze ondersteuning in de laatste levensfase 
wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers. Deze nemen tijdelijk (bijvoorbeeld ’s nachts) 
de zorg van u over. Meer informatie kunt u vinden op de website of in de folder van Het 
Venster. Het Hospice Nunspeet biedt deze dienst ook aan. Ook biedt Het Venster een 
op pas  service voor chronisch zieken of dementerenden door de zorg tijdelijk over te nemen 
en oppas te verlenen. Dit kan zowel incidenteel als structureel, variërend van een uur, een 
dagdeel tot de hele dag. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij Het Venster. 
Ook jonge mantelzorgers kunnen een beroep doen op deze dienst.

De Metgezel
De Metgezel is een maatjesproject. Deze organisatie legt verbindingen tussen mensen. 
Zij koppelen mensen met een sociaal vangnet (deze mensen wonen meestal begeleid) aan 
een maatje. Samen met het maatje worden er activiteiten ondernomen.

Handen in Huis
‘Handen in Huis’ is een organisatie die 24-uur per dag vervanging biedt voor mantelzorgers 
van de thuisblijvende zorgbehoevende. Deze organisatie van mantelzorgvervanging is in 
het hele land actief. Via uw zorgverzekeraar krijgt u vaak een deel van de kosten vergoed.

Respijtzorg buitenshuis 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor respijtzorg buitenshuis. Dit is verdeeld in dagop-
vang en meerdaagse opvang. Dagopvang kan de mantelzorger ontlasten als de dagelijkse 
zorg thuis een grote belasting vormt. Hiervoor is een indicatie nodig. Meerdaagse opvang 
geeft de mantelzorger de gelegenheid om een weekendje weg te gaan of een paar dagen 
op vakantie te gaan. 

Dagopvang en groepsbegeleiding en behandeling 
Bij de ‘dagopvang’ kan de zorgvrager overdag gebruik maken van de mogelijkheden van 
een zorginstelling. Hier worden activiteiten gedaan die passen bij de bezoekers. Tijdens de 
dag is vaak ook sprake van ‘groepsbegeleiding en/of behandeling’. Hierbij is er sprake van 
een behandelplan en behandeling zoals fysiotherapie. Dit kan alleen met een medische 
indicatie. Er zijn in de omgeving van Nunspeet verschillende organisaties die dagopvang en/
of groepsbegeleiding en behandeling bieden, namelijk:

Een zorgboerderij
Een zorgboerderij is een boerderij waar de hulpbehoevende een passende dagbesteding kan 
vinden en/of meewerken. Er wordt daarbij gekeken naar iemands mogelijkheden. De meeste 
zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 
Een zorgboerderij in de omgeving van Nunspeet is Zorgboerderij De Grote Wiede.  

De Gelderse zorgboeren zijn aangesloten bij vereniging Boeren en Zorg in Gelderland (BEZIG). 
Op de site www.zorgboerenbezig.nl kunt u meer informatie lezen.

Het Venster
Organiseert overdag diverse activiteiten voor ouderen, zoals koffieochtenden en spelletjes-
middagen. Bij de receptie kunt u een programma vinden van de activiteiten die de komen-
de tijd gedaan zullen worden.

Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet
Voor ouderen zonder een CIZ-indicatie is het mogelijk één of meerdere dagdelen gebruik 
te maken van de dagopvang inclusief de warme maaltijden. Accent ligt op activiteiten en 
de sociale contacten en het bieden van een zinvolle dagbesteding. Zorgcentrum Oranjehof 
biedt ook dagverzorging en dagbehandeling aan, waarbij  het accent meer ligt op verple-
ging en verzorging. Hiervoor is wel een CIZ-indicatie nodig. 

Activiteitenprogramma Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet 
De SWO organiseert wekelijkse een aantal activiteiten, zoals poolen of biljarten. Overdag 
kunnen ouderen daarvoor binnenlopen bij de SWO. Bij de receptie ligt een programma van 
de komende activiteiten.

Stichting Grip op je leven in Harderwijk
Stichting Grip biedt een plaats om deel te nemen met andere jongeren samen op een 
boerderij of in het bos. De mogelijkheden van de deelnemers zijn het uitgangspunt, niet 
de beperking. De Stichting richt zich voornamelijk op jongeren met een normaal tot hoge 
begaafdheid die gediagnosticeerd zijn met bijvoorbeeld autisme, ADHD, hechtingsstoornis 
of een angst- en dwangstoornis. 

’s Heerenloo 
’s Heerenloo is een zorginstelling die meerdere locaties heeft in Nunspeet en omgeving. 
Hierin zijn verschillende vormen van dagopvang en wordt er werk geboden aan verstande-
lijk gehandicapten.

Philadelphia Regio Randmeren
Philadelphia biedt dagbesteding en begeleid werken aan cliënten met een verstandelijke 
beperking op verschillende locaties in de regio Randmeren.

Interakt Contour 
InteraktContour biedt passende dagbesteding aan mensen met hersenletsel of een lichame-
lijke beperking in één van de activiteitencentra in de regio. 
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Activiteitencentra (AC) in de omgeving van Putten zijn: 
• AC ’t Speulder  (Ermelo)  • AC De Balans (Epe)  
• AC de Schakel (Ermelo)  • AC Bloemensteijn (Hattem)

Dagactiviteitencentrum ‘De Stee’
De Stee is bedoeld voor mensen, die door psychosociale en/of psychiatrische problemen 
(even) niet in staat zijn om zelf een invulling te geven aan hun dagbesteding. Sommigen 
wonen zelfstandig en anderen wonen in een beschermde woonvorm. Wanneer het door 
psychiatrische problemen,  lastig is om een goede invulling aan de  dag te geven, kan  
DAC De Stee ondersteuning bieden in het hebben van zinvolle dagbesteding.

Zorgverlening Het Baken
Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling die verpleeg- en verzorgingshuis-
zorg biedt aan de bewoners van de Noordwest Veluwe.  Het Baken biedt een breed pakket 
van diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling, zowel binnen de 
muren van de verschillende locaties als bij de mensen thuis. 

In Nunspeet en omgeving is Het Baken actief op de volgende locaties:
• Seewende (Nunspeet) 
• De Oranjehof (Elspeet) 
• De Marsse (Nunspeet)
• Oleander (Nunspeet) 
• Klein Rhijnvis (Hulshorst) 
• De Voord (Elburg)
• De Hullen (Oldebroek) 
• Hoenwaard (Hattem)

Woonzorg Unie Veluwe, De Bunterhoek
Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe beschikt over instellingen die actief 
zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In Nunspeet kan Woonzorg Unie Veluwe u 
vanuit De Bunterhoek ondersteunen met o.a. dagverzorging, thuiszorg, maaltijd aan huis, 
kortdurend verblijf, zorgwoningen en wijkalarmering.

Meerdaagse opvang

Een zorghotel 
Een zorghotel is een logeerverblijf waar de hulpbehoevende naartoe kan voor een weekend-
je weg of korte vakantie. De zorg wordt tijdens de vakantie overgenomen van de mantel-
zorger. De mantelzorger blijft thuis of gaat zelf ook een weekendje weg. Naast zorg aan de 

hulpbehoevende bieden zij ook activiteiten aan. 
Het Vakantiebureau organiseert dit soort vakanties, zie www.hetvakantiebureau.nl. Verder 
organiseert ook het Rode Kruis en De Zonnebloem geplande zorgvakanties naar verschil-
lende plekken in het land. Kijk daarvoor op de websites. Voor deelname aan een vakantie in 
een zorghotel is meestal geen indicatie nodig. U betaalt dan meestal een bijdrage aan deze 
vakantie zelf.

Logeerhuis
In een logeerhuis wordt de zorg tijdens een weekend of vakantie van de mantelzorger over-
genomen. Het logeerhuis Nunspeet realiseert logeeropvang voor kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke handicap. Zij kunnen af en toe, of juist met een bepaalde regelmaat, 
komen logeren. De logeeropvang richt zich op woensdagmiddagen, weekenden en school-
vakanties. Logeerhuis Nunspeet is een onderdeel van Philadelphia Zorg.

In Nijkerk is Arkemeyde gevestigd, een orthopedisch centrum voor kinderen en jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking. Arkemeyde biedt verschillende vormen van zorg. 
Medewerkers van Arkemeyde ondersteunen en begeleiden kinderen en ouders in de 
thuissituatie. Kinderen kunnen gebruik maken van een logeerweekend in een logeerhuis, 
vakantieopvang of dagbehandeling na schooltijd ( o.a. in het Boschhuis in Nunspeet). 

Zefanja Logeerweekenden biedt bijna elke maand een logeerweekend voor kinderen/
jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. In een 
achtpersoonshuisje logeren 3-4 kinderen/jongeren met twee begeleiders. Elk groepje wordt 
begeleidt door een ervaren medewerker met daarnaast een assistent. Kijk voor meer infor-
matie op de website. 

Voor andere logeerhuizen kunt u kijken op www.logeerhuiszoeken.nl. Voor verblijf in een 
logeerhuis is een indicatie nodig. U betaalt vaak een beperkte eigen bijdrage.
 
Meerdaagse respijtarrangementen
Mezzo organiseert al een aantal jaren meerdaagse respijtarrangementen. Deze zijn speciaal 
bedoeld voor mantelzorgers. Op de website van Mezzo kunt u hier meer informatie over 
vinden. Op de website www.respijt.nl vindt u meerdaagse respijtarrangementen waarbij u 
samen met uw naaste(n) op vakantie kan. Tijdens de vakantie wordt de zorg deels of geheel 
overgenomen door vrijwilligers en/of professionals.
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Tijdelijke opvang in een zorgorganisatie

Er zijn in de omgeving van Nunspeet verschillende organisaties die tijdelijke opvang in een 
zorgorganisatie bieden, deze werken alleen op basis van een indicatie van het CIZ.

Zorgverlening Het Baken
Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling die verpleeg- en verzorgingshuis-
zorg biedt aan de bewoners van de Noordwest Veluwe. Het Baken biedt een breed pakket 
van diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling, zowel binnen de 
muren van de verschillende locaties als bij de mensen thuis. In Nunspeet en omgeving is  
Het Baken actief in op de volgende locaties:

• Seewende (Nunspeet)  
• De Marsse (Nunspeet) 
• Oleander (Nunspeet)
• Klein Rhijnvis (Hulshorst) 
• De Voord (Elburg)  
• De Hullen (Oldebroek)
• Hoenwaard (Hattem)

Bunterhoek en Het Kodal
Woonzorg Unie Veluwe bestaat uit negen woonlocaties, waaronder de woonzorgcentra  
De Bunterhoek en Het Kodal in Nunspeet. De woningen bij de zorgsteunpunten (veelal aan-
leunwoningen genoemd) zijn bedoeld voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, 
maar daarbij wel enige ondersteuning nodig hebben op het gebied van huishoudelijke 
en/of persoonlijke verzorging. De kamers in de zorgcentra zijn bedoeld voor ouderen die 
intensievere ondersteuning nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Tijdelijke opname in één van de zorgcentra is mogelijk wanneer het thuis even niet meer 
gaat. Als het nodig is, wordt u in de eigen woonomgeving verder geholpen met thuiszorg.

Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe
Op Meerkanten wordt er hulp geboden aan mensen met psychiatrische en ernstige  
psychische problemen. Meerkanten biedt voorlichting, preventie, diagnose, behande-
ling en begeleiding en nazorg. Wanneer klachten zich gaan ontwikkelen tot ernstige 
problemen, kan Meerkanten hulp bieden. Dit kan in verschillende vormen, zoals  
tij d e lijke opvang, ambulante zorg of verplichte opname in verschillende locaties.  
De behandeling kan bestaan uit een variatie van onderdelen, dit kan zijn; gespreks
therapie of trainingen, misschien in combinatie met medicatie. Meerkanten biedt hulp 
aan mensen van alle leeftijden. Kijk voor meer informatie op de website.

Philadelphia Regio Randmeren
Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan cliënten 
met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren per week 
tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide 
werkvormen. Philadelphia Regio Randmeren heeft meerdere locaties in de omgeving 
van Nunspeet. Kijk voor meer informatie op de website.

InteraktContour
InteraktContour is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met niet aangebo-
ren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. De organisatie biedt verschillende 
mogelijkheden op het gebied van ambulante zorg, dagbesteding en wonen.  Dit kan 
bij u thuis, door ondersteuning van een van onze ambulante begeleiders. Zij helpen 
bijvoorbeeld met de administratie of andere ondersteuningsvragen. Ook is het mogelijk 
om een paar dagen in een van de locaties te  logeren. In Nunspeet kan dit in de woon-
vormen Kalkuur en de Brem. Wilt u meer informatie over het zorgaanbod? 
Kijk dan op de website of maak een afspraak met een van de zorgbemiddelaars.
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5. Financiën 

Ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Het is de moeite waard om bij de mantel-
zorgconsulent te informeren naar mogelijkheden van vergoedingen. Bij een aantal van 
deze vergoedingen is er wel een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
nodig. In dit hoofdstuk worden een aantal mogelijkheden genoemd. Daarnaast is het 
raadzaam om u extra te laten voorlichten over dit onderwerp. U kunt hierover advies en 
voorlichting vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet.

Mantelzorgcompliment
Mantelzorgers maken veel extra kosten, zoals reiskosten. Helaas is er geen vergoeding of re-
geling die specifiek mantelzorgonkosten vergoedt. Vanaf 2007 bestaat het mantelzorgcom-
pliment. Een groep mantelzorgers komt in aanmerking voor dit Compliment, een bedrag 
van € 250, - per jaar. U kunt dit mantelzorgcompliment zien als een vorm van waardering 
vanuit de overheid. De overheid geeft hiermee aan het belangrijke werk dat mantelzorgers 
verrichten te erkennen en te waarderen. De zorgvrager mag het Mantelzorgcompliment 
‘weggeven’. Om dit te mogen doen zijn er nog wel een paar voorwaarden. 

Hoe vraagt u het mantelzorgcompliment aan? 
Als degene voor wie u zorgt een AWBZ indicatie heeft voor zorg aan huis (extramurale zorg) 
van tenminste 371 dagen, ontvangt hij/zij een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Dit bericht geeft aan dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt 
daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U onderte-
kent dit formulier allebei en stuurt het terug naar de SVB. Rond de Dag van de Mantelzorg, 10 
november, ontvangt u dan het bedrag op uw rekening. 
Is er geen AWBZ indicatie, dan kunt u toch in aanmerking komen. U kunt dan bij het CIZ een 
‘nulindicatie’ aanvragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de consulenten of 
de Sociale Verzekeringsbank.

Regelingen en wetten 
Zorgverzekering
Het verzekeringsstelsel voor de zorg is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Iedereen 

heeft een basisverzekering nodig. Via de Zorgverzekeringswet worden kosten vergoed voor 
onder meer de huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapie en tal van andere medisch nood-
zakelijke contacten. Ook worden sommige hulpmiddelen via de Zorgverzekeringswet ver-
goed, zoals een rollator en communicatiehulpmiddelen. De verzekeraar kan meer informatie 
verstrekken over welke vergoedingen onder de Zorgverzekeringswet vallen. U kunt een 
uitbreiding van uw zorgverzekering aanvragen bij uw zorgverzekeraar om meerdere kosten 
te dekken. U betaalt dan wel een hogere premie. Op www.kiesbeter.nl kunt u het aanbod 
van verschillende zorgverzekeraars vergelijken. Via uw werk kunt u zich meestal aansluiten 
bij een collectieve verzekering. 
Menzis biedt advies aan mantelzorgers via de MantelzorgDesk. Menzis biedt aanvullende 
maatregelen aan in aanvullende verzekeringen, zodat mantelzorgers bijvoorbeeld de 
respijtzorg vergoed krijgen. Dit doen veel andere zorgverzekeraars ook. Wanneer u aan een 
aantal eisen voldoet, kunt u bij de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van de 
Sociale Dienst Veluwerand aansluiten. Kijk voor meer informatie op de website. 
 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 
Wanneer mensen op jonge leeftijd ziek of gehandicapt worden, kunnen zij vaak niet 
werken. Voor deze jongeren is er de Wajong-uitkering. De Wajong-uitkering regelt 
uitkeringen aan jonge mensen die voor hun 17e of tijdens hun studie (voor hun 30e) 
arbeidsongeschikt zijn geworden. U krijgt alleen een uitkering als u door uw ziekte of 
handicap niet in staat bent evenveel te verdienen als u kon voordat u ziek werd.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) regelt dat chro-
nisch zieken en gehandicapten, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming 
ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Bijzondere bijstand
Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Kosten die u niet 
zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen. Het gaat dan vaak om kosten die u 
moet maken door ziekte of om sociale redenen. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage van het CAK, 
een bril, steunzolen, extra reiskosten naar het ziekenhuis en dergelijke. Bijzondere bijstand is 
altijd individueel maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden waarbij  
rekening wordt gehouden met uw inkomen en vermogen. Voor informatie en aanvraag 
kunt u terecht bij de Balie Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Nunspeet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
In de gemeente Nunspeet krijgen inwoners met de laagste inkomens kwijtschelding van 
de afvalstoffenheffing. Voor andere gemeentelijke belastingen is geen kwijtschelding 
moge lijk. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt hoeft u (meestal) geen gemeente-
lijke belastingen te betalen. Voor informatie en aanvraag kunt u terecht bij de balie maat-
schappelijke ondersteuning van de gemeente Nunspeet.
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Minimabeleid
Hebt u een inkomen tot 110% van de bijstandnorm en geen vermogen dan hebt u waar-
schijnlijk recht op de bijdrageregeling voor minima. Deze regeling kent vier onderdelen: 
1. Een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten van maximaal € 150,- per gezinslid.
2. Een bijdrage voor de afvalstoffenheffing.
3. Een bijdrage van maximaal € 100,- voor duurzame gebruiksgoederen voor 65+ ers
4. Een bijdrage tussen de € 87,50 en € 250, - voor chronisch zieken en gehandicapten.
Voor informatie en aanvraag kunt u terecht bij de balie maatschappelijke ondersteuning  
van de gemeente Nunspeet.

Vergoedingsmogelijkheden 
Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) 
De regeling TOG is bestemd voor ouders van (pleeg)kinderen tussen de drie en de 
achttien jaar. De uitkering is aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij de 
aanvraag gaat het niet zozeer om de ziekte van uw kind, maar om de hoeveelheid hulp 
die uw kind iedere dag van u nodig heeft. De TOG-uitkering stopt wanneer uw kind 
achttien jaar wordt. Vanaf dat moment heeft uw kind recht op een Wajong-uitkering. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank. 

Vervoersvergoeding via uw zorgverzekeraar
Wanneer degene voor wie u zorgt, uw partner of een kind is en opgenomen in een 
instelling meer dan 20 kilometer van uw woonplaats, kunt u een vervoersvergoeding 
aanvragen. U kunt pas declareren als de verzorgde langer dan 14 dagen is opgenomen. 
In een aantal gevallen kunt u dat met terugwerkende kracht doen: dan worden ook de 
bezoeken uit de eerste 14 dagen vergoed.

Persoons Gebonden Budget (PGB)
Bij de aanvragen voor hulp bij de gemeente en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
wordt gevraagd of u de hulp wilt ontvangen in natura of via het Persoons Gebonden 
Budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag waarmee men zelf zorg kan inkopen bij 
familie, kennissen, buren, bij een zorginstelling of een particulier bureau, of via een 
bemiddelingsbureau. Als u een PGB overweegt is het verstandig u eerst te laten infor-
meren over de bijbehorende administratieve verplichtingen en de hoogte van de eigen 
bijdrage. Dit kan bij: 

• Steunpunt Mantelzorg Nunspeet.
• Het Loket Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nunspeet.
• Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank. 
• Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een PGB). 

6. Mantelzorgbelangen

Er is toenemende aandacht voor de problemen waar mantelzorgers zich voor geplaatst 
zien. Maar er moet nog wel veel gebeuren om ervoor te zorgen dat mantelzorgers be-
schermd worden tegen een te zware en onnodige belasting. Steeds meer mantelzorgers 
vinden het belangrijk dat er aandacht is voor hun problemen. Verschillende organisaties 
in Gelderland zijn hiervoor aan het werk.

Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Nunspeet 
op het gebied van de Wmo. De Wmo-adviesraad bestaat uit vrijwilligers uit de samen-
leving. Deze Wmo-adviesraad behartigt ook de belangen van mantelzorgers. Burgers 
die informatie willen, vragen hebben of iets onder de aandacht willen brengen kunnen 
contact opnemen met deze adviesraad. 

Zorgbelang Gelderland
Voor iedereen die gebruik maakt van de zorg en die de zorg beter wil maken biedt Zorg-
belang Gelderland informatie, klachtenopvang en belangenbehartiging voor iedere 
Gelderse burger met een zorgvraag. Er is in het bijzonder aandacht voor cliënten van de 
geestelijke gezondheidzorg, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, 
(ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, zorg-
vragers van allochtone afkomst, jongeren en mantelzorgers.
Zorgbelang Gelderland wil dat alle burgers in Gelderland kunnen leven, zoals zij dat wil-
len ook als zij door ziekte, een ongeval, beperking of ouderdom tijdelijk of permanent 
belemmeringen ondervinden in hun persoonlijke of maatschappelijk functioneren.

Mezzo
Mezzo is de landelijke organisatie voor mantelzorgers. Mezzo behartigt de belangen 
van mantelzorgers bij beleidsmakers en politici op landelijk, provinciaal en lokaal 
niveau. Voor €10, - per jaar kunt u lid worden van Mezzo. Wanneer u lid bent, krijgt u 
steun, informatie en advies. Ook voor klachten kunt u bij Mezzo terecht. 
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U kunt gratis gebruik maken van de ‘Mantelzorglijn’. Deze telefoonlijn is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Hier kunt u antwoorden op vragen krijgen of 
extra informatie.

Samenwerking
Begin januari 2010 hebben Mezzo en Zorgbelang Gelderland een partnerovereenkomst 
getekend. Zij bundelen hierdoor hun krachten voor effectieve belangbehartiging en on-
dersteuning van mantelzorgers in de provincie Gelderland. Ze gaan elkaars netwerken 
gebruiken, informatie en signalen uitwisselen en gezamenlijk specifieke mantelzorg-
thema’s oppakken.

A.
Apetito
Om gebruik te kunnen maken van Apetito 
van Icare, moet u lid zijn. 
T: 0900 41 42 434 (€ 0,10 p/m)
I: www.icare.nl 

Arkemeyde 
Gildenstraat 15
3861 RG Nijkerk
T: 0355 44 05 00 
I: www.kwadrant.org

B.
Belastingtelefoon
T: 0800 05 43

De Brem (Interakt Contour)
Van Hallstraat 5
8072 BA Nunspeet
T: 0341 26 48 46
I: www.interaktcontour.nl 

De Brem (Woonzorg Unie Veluwe) 
Seniorenappartementen 
met zorgsteunpunt
Van Hallstraat 3
T: 0341 25 28 44 
I: www.wzuveluwe.nl

De Bunterhoek, Zorgcentrum 
(Woonzorg Unie Veluwe) 
 Secretaris Boerhoutweg 11
8071 HT Nunspeet
T: 0341 25 28 44
I: www.wzuveluwe.nl 

Buurtloket Elspeet 
(Zorgcentrum Oranjehof)
Geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag
Gerrit Mouwweg 13
8075 AT Elspeet
T: 0577 49 22 78
I: www.oranjehof.org 

Bureau Assistentieverlening 
Gehandicapten NS
T: 0302 35 78 22

C.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Landelijk informatienummer:
T: 0887 89 11 30 (AWBZ)
T: 0887 89 11 32 (Wmo)

Indicatieaanvraag indienen:
Postbus 1541
8001 BM Zwolle
T: 099 20 30 402
T: 0887 89 11 30
I: www.ciz.nl 

Adressenlijst betrokken organisaties in  
Nunspeet en omgeving
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Zorgplein de Enk
Stationsplein 18
8071 CH Nunspeet
T: 0341 79 99 02
I: www.cjgnunspeet.nl 

D.
Dagactiviteitencentrum ‘De Stee’
Beethovenlaan 49
8071 VM Nunspeet
T: 0341 25 77 76

E.
F. 
G.
Gemeente Nunspeet
Markt 1
8070 AB Nunspeet
T: 0341 25 99 11
I: www.nunspeet.nl 

Grip op je leven
Leuvenumseweg 99
3847 LB Harderwijk
T: 0341 43 41 20
I: www.stichtinggripopjeleven.nl 

H.
Handen-in-huis (HiH)
T: 0306 59 09 70
I: www.handeninhuis.nl 

‘s Heerenloo
T: 0800 35 55 555 
I: www.sheerenloo.nl 

Hospice Nunspeet
Potsgildewegje 3
8071 WP Nunspeet
T: 0341 25 09 62
I: www.hospicenunspeet.nl 

Hulpdienst Nunspeet
Bereikbaar:
9.00 – 12.00   T: 0341 25 71 35
12.00 – 16.30 T: 0341 25 20 20  
  (SWO Nunspeet)

Humanitas
T: 0341 55 71 71
I: www.humanitas-nwveluwe.nl 

I.
Icare Winkel Zwolle (Thuiszorgwinkel)
Diezerkade 15b
8021 CW Zwolle
T: 0384 52 44 66
I www.icare.nl 

Indigo 
Postbus 294
3850 AG Ermelo
T: 0341 56 66 70
I: www.indigo.nl 

Informatiecentrum St. Jansdal
Geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 17.00 uur
T: 0341 46 34 20

InteraktContour
Bestuursbureau
Postbus 128
8070 AC Nunspeet
T: (0341) 25 57 65
I: www.interaktcontour.nl

Zorgbemiddelaars: 
T: 0341 255 777.

Ittmannshof
Coördinator Dagopvang 
Ittmannserf 1
8071 JK Nunspeet
T: 06 51 15 41 61 

J.
K.
Kalkuur (Interakt Contour)
Veldweg 1
8071 BD Nunspeet
T: 0341 25 36 30
I: www.interaktcontour.nl 

Kiesbeter.nl
T: 0900 12 37 890
I: www.kiesbeter.nl 

Het Kodal, locatie Seewende 
(Woonzorg Unie Veluwe)
Het Groene Portaal 1
8071 TP Nunspeet
T: 0341 25 31 01
I: www.wzuveluwe.nl

L.
Lekker Thuis Maaltijdservice
T: 0320 26 51 51
E: lelystad@lekker-thuis.nl 
I: www.lekker-thuis.nl 

Loket Maatschappelijke Ondersteuning 
Nunspeet
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
8071 GJ Nunspeet
T: 0341 25 94 00
I: www.nunspeet.nl

Logeerhuis Nunspeet (Philadelphia)
Kuyperstraat 90
8072 BK Nunspeet
T: 0341 25 00 82
I: www.philadelphia.nl 

Luisterlijn Palliatieve Zorg
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 
van 13.00 tot 22.00 uur, 
weekenden en feestdagen 
van 13.00 tot 17.00 uur.
T: 0900 22 25 522
I: www.luisterlijnpalliatievezorg.nl 
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M.
Maaltijd Mobiel 
(Zorgcentrum De Bunterhoek)
T: 0341 25 28 44

Md Veluwe
Zorgplein De Enk
Stationsplein 18D
8071 CH Nunspeet
T: 0900 23 00 230 
I: www.mdveluwe.nl 

Mantelzorglijn Mezzo (landelijk)
De mantelzorglijn staat open op 
werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur
T: 0900 20 20 496

MEE Veluwe 
Zorgplein De Enk
Stationsplein 18b
8071 CH Nunspeet
T: 0900 88 33
I: www.meeveluwe.nl

Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe
T: 0341 56 69 11
I: www.meerkanten.nl 

De Metgezel (maatjesproject)
Mw. Betsie Hoogers
T: 0878 75 55 87

Mezzo
Algemeen informatienummer
T: 0306 59 22 22
I: www.mezzo.nl

N.
O.
Oranjehof, Zorgcentrum
Geopend van maandag t/m zaterdag van 
10.00 uur tot 16:00 uur
Gerrit Mouwweg 13
8075 AT Elspeet
T: 0577 49 22 78
I: www.oranjehof.org 

Oppasservice Het Venster
T: 0341 25 72 42

P.
Per Saldo 
(voor persoonsgebonden budget)
Bereikbaar maandag 
van 10.00 tot 12.00 uur 
en 13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur 
en 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag: gesloten.
T: 0900 74 24 857 (€ 0,20 p/m)
I: www.pgb.nl 

Q.

R.
Regiotaxi
T: 0900 02 76 (lokaal tarief )
I: www.regiotaxigelderland.nl 

Rode Kruis Nunspeet
Elburgerweg 11
8071 TA Nunspeet
T: 0341 25 27 00 
I: www.rodekruis.nl 

S.
Sociale Dienst Veluwerand
T: 0341 46 25 00
I: www.socialedienstveluwerand.nl 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
T: 0475 36 80 40
I: www.svb.nl 

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
Gehuisvest in Het Venster
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
T: 0341 25 72 42
I: www.hetvenster-nunspeet.nl 

Locatie Zorgplein De Enk
Stationsplein 18b
8071 CH Nunspeet

Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet 
(SWON)
Locatie Veluvine
F.A. Molijnlaan 186 
Postbus 17
8070 AA Nunspeet
T: 0341 – 252020
I: www.swon.org

T.
Telefooncirkel Stichting Welzijn ouderen 
Nunspeet
T: 0341 25 20 20

Thuisadministratie Humanitas
T: 0341 35 29 10
I: www.humanitas-nwveluwe.nl 

Thuiszorg, diverse aanbieders
Informatie via Loket Maatschappelijke 
Ondersteuning Nunspeet. 
T: 0341 25 94 00
I: www.lokaalloket.nl/nunspeet  

U.
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V.
Het Vakantiebureau
T: 0318 48 66 10
I: www.hetvakantiebureau.nl 

Valys
Telefonisch bereikbaar tussen 06.00 uur en 
24.00 uur.
T: 0900-9630 (lokaal tarief )
I: www.valys.nl 

Het Venster
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
T: 0341 25 72 42
I: www.hetvenster-nunspeet.nl 

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN)
Markt 1
8071 GJ Nunspeet
T: 0341 25 92 55
I: www.vrijwilligerswerknunspeet.nl 

W.
Wmo-adviesraad
t.a.v. secretaris WMO-raad 
Postbus 79
8070 AB Nunspeet
T: 0341 25 94 10

X.
Y. 

Z. 
Zefanja Logeerweekenden
Gerard Rekers
T: 06 11 22 24 99
I: www.zefanjalogeerweekenden.nl

Ziekenhuis St. Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
T: 0341 46 39 11
I: www.stjansdal.nl 

De Zonnebloem
Mevrouw Kahl
T: 0577 49 00 90 

Nationaal informatienummer
T: 0765 64 63 62
I: www.zonnebloem.nl 

Zorgbelang Gelderland
T: 0263 84 28 22
I: www.zorgbelanggelderland.nl 

Zorgboerderij De Grote Wiede
Rhijnvis 46
8077 RR Hulshorst
T: 0341 25 61 99
I: www.zorgboeren.nl 

Zorgverlening Het Baken
Cliënt Service Bureau
Veldbloemenlaan 25
8081 DL Elburg
T: 0525 68 04 02
I: www.zorgverlening-hetbaken.nl

Notities
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