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Voorwoord

Voor u ligt  de nieuwe Dem ent iewij zer Wijchen. Het  is de tweede keer dat  

de gem eente Wijchen een boekje over dem ent ie uitgeeft . Dit  boekje is 

geschreven voor m ensen die op de een of andere m anier te m aken kr ijgen m et  

dem ent ie. Dem ent ie is een ingrijpend proces voor de persoon zelf. Ook voor 

dierbaren, vr ienden, bekenden en buren heeft  de ziekte vaak grote gevolgen. 

Dit  boekje m aakt  onderdeel uit  van het  project  ‘Goed wonen m et  dem ent ie in 

Wijchen.’ I n een dem ent ievr iendelij ke om geving kunnen m ensen m et  dem ent ie 

langer blij ven m eedoen. De gem eente Wijchen werkt  sam en m et  verschillende 

instellingen, organisat ies en m antelzorgers in Wijchen. Zij  zijn op de een of 

andere m anier bet rokken bij  dem ent ie. 

Wij  vinden het  belangrij k dat  onze inwoners weten waar ze terechtkunnen 

m et  vragen. Maar ook m et  wie zij  kunnen praten als ze zich zorgen m aken 

om  iem and. De inhoud van dit  boekje kan u helpen bij  het  herkennen 

van dem ent ie. U vindt  hier ook veel prakt ische t ips, belangrij ke adressen 

én adviezen. We hopen dat  deze waardevol zijn voor u en u kunnen 

ondersteunen.

Rob Engels

wethouder welzijn en zorg
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Inleiding

’Dat  ik dit  toch op m ijn 80e nog m oet  m eem aken. Mijn m an en ik deden 

alt ij d alles sam en m aar de laatste t ij d wil hij  bijna niets m eer. Hij  zit  de hele 

dag m aar voor de tv en als ik er iets van zeg wordt  hij  boos. Dat  gebeurde 

vroeger nooit . Ook kan ik veel m inder goed m et  hem  praten. Het  lij kt  wel of 

hij  behalve zijn br il en sleutels die hij  steeds kwij t  is, ook woorden niet  m eer 

kan vinden. En som s vraagt  hij  wel t ien keer hetzelfde aan m ij . Mijn kinderen 

vragen weleens ‘is er iets m et  pap?’ Dan zeg ik dat  hij  m oe is. I k wil hen er niet  

m ee belasten, want  ze hebben het  al druk genoeg. Maar ik denk zelf ook dat  er 

iets aan de hand is. Misschien is hij  wel dem ent . I k durf niet  naar de huisarts 

te gaan want  dan willen ze hem  natuurlij k in de Weegbree opnem en en we 

hebben elkaar beloofd dat  dat  nooit  gaat  gebeuren. Wat  m oet  ik nu doen? Was 

er m aar iem and die m ij  kon helpen.’ 

En die ‘iem and’ is er. I n dit  boekje leggen wij  u uit  hoe we u kunnen helpen. 

Want  als u weet  waar u m et  uw vragen terechtkunt  is het  m akkelij ker om  ze 

te stellen. En als u de juiste inform at ie heeft  is het  m akkelij ker om  de juiste 

keuze te m aken. Dem ent ie is nog niet  te genezen, m aar er zijn nog heel 

wat  m ogelij kheden om  het  proces te vert ragen en de kwaliteit  van leven te 

behouden.

Dem ent iew ijzer W ijchen

Wist  u dat  m aar liefst  één op de vij f m ensen te m aken kr ijgt  m et  een vorm  

van dem ent ie? Dem ent ie is een verzam elnaam  voor veel ziekten waarbij  de 

hersenfunct ies achteruit  gaan. Alzheim er is de m eest  voorkom ende vorm . 

De gevolgen van dem ent ie zijn ingrijpend. Voor degene die het  t reft , m aar 

ook voor m ensen in de om geving. Ook zij  m oeten het  eigen verdriet  een 

plek geven, om  leren gaan m et  de ziekte en de veranderingen accepteren. 

Naarm ate de ziekte voortduurt  en de klachten toenem en, kom en er m eer en 

andere zorgtaken bij .  

Het  zorgen voor een hulpbehoevende naaste noem en we m antelzorg. Partner 

en fam ilieleden spelen een belangrij k rol bij  de zorg voor m ensen m et  

voor iem and kunt  zijn. Als het  zorgen een zware psychische en/ of licham elij ke 

belast ing wordt , kan de m antelzorger zelf overbelast  raken. Met  dit  boekje 

willen we ook m antelzorgers een steunt je in de rug geven.
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1   Is het dementie? 

I edereen vergeet  weleens wat  of is iets kwij t .  Je zoekt  je huissleutels of je 

kunt  m aar niet  op een naam  kom en. Dan is er natuurlij k nog niet  direct  sprake 

van dem ent ie. Geheugenverlies dat  verder gaat  dan gewone vergeetacht igheid 

kan een signaal zijn voor dem ent ie. 

Mensen m et  dem ent ie kr ijgen problem en m et  het  geheugen, het  herkennen 

van m ensen, dingen en de om geving. Maar zij  kunnen ook m oeite kr ijgen m et  

het  begrijpen, spreken en het  uitvoeren van handelingen. Hoe dit  ver loopt  

verschilt  per persoon. Som m ige m ensen ervaren snelle achteruitgang, terwij l 

anderen nog jarenlang een relat ief gewoon leven kunnen leiden. 

Bij  m ensen m et  dem ent ie belem m eren de problem en m et  het  geheugen het  

dagelij kse leven. Gewone dingen als wassen, aankleden, eten en dr inken 

lukken niet  m eer. Het  begrijpen en voeren van een gesprek worden last ig. 

Ook kunnen het  karakter en het  gedrag veranderen. 

‘Som m ige 

handelingen gaan 

m oeilij ker.’
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‘I k herken m ijn 

eigen m an niet  

m eer. Hij  gedraagt  

zich zo anders, 

raakt  steeds m eer 

kwij t  en heeft  

nauwelij ks nog 

interesse in andere 

m ensen.’

Verschillende signalen kunnen wij zen op dem ent ie. De vergeetacht igheid 

is vaak het  eerste wat  opvalt . Maar dit  kan natuurlij k ook andere oorzaken 

hebben. Zo kunnen m edicijnen, st ress, vitam inegebrek of een t rage schildklier 

geheugenproblem en veroorzaken. Ook een depressie of eenzaam heid 

kunnen er de oorzaak van zijn dat  iem and dingen vergeet . Hersenen werken 

langzam er als m ensen ouder worden:  herinneringen ophalen kost  wat  m eer 

t ij d en de aandacht  vasthouden wordt  wat  last iger. Dit  is niet  direct  een reden 

tot  zorg. 
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Geheugen
Het  geheugen verstoort  het  dagelij kse leven. Hierbij  kunt  u denken aan:
•  Vergeten wat  kort  geleden gebeurd is, terwij l de herinneringen aan  

  vroeger er nog allem aal zijn.
•  Vergeten van belangrij ke afspraken of hoe laat  het  is.
•  Moeite hebben om  de weg te vinden.
•  Steeds vaker hetzelfde vragen of vertellen.

Gedrag
Duidelij ke veranderingen in het  gedrag t .o.v. vroeger zoals:
•  Ontkenning van problem en.
•  Wisselende stem m ingen en m eer onrust .
•  Achterdocht ig en want rouwen.
•  Er lij kt  vaker m inder interesse in anderen te zijn.

Taal
Steeds vaker zijn er veranderingen in taalgedrag waardoor ook vaker 

m isverstanden ontstaan. Hierbij  kunt  u bij voorbeeld denken aan:
•  Het  vaker zoeken naar woorden.
•  De draad van het  gesprek kwij t  zijn.
•  Meer m oeite hebben om  een gesprek te volgen en de aandacht  erbij  te houden.
•  Verhalen vertellen die niet  kloppen.

Dagelijks handelen
I n het  dagelij ks leven is het  steeds m oeilij ker om  bij voorbeeld:
•  Keuzes te m aken.
•  Boodschappen te doen en plannen te m aken.
•  Te wassen of aan te kleden.
•  Spullen terug te vinden. 

Hoe herkent  u dem ent ie?
Er is m ogelij k sprake van dem ent ie als m eerdere signalen voorkom en.
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2   Bij wie kunt u terecht met
 vragen?

Hoe zal de ziekte verlopen? Hoe kan ik m et  m ijn m oeder praten, als ze 

m e niet  m eer herkent? Mijn m an is zo onrust ig en verdriet ig. Kan ik iets voor 

hem  doen? Wanneer is autor ijden niet  m eer verantwoord? I n Wijchen zijn 

verschillende instant ies en personen waar u m et  uw vragen terechtkunt . 

Maakt  u zich zorgen of heeft  u vragen naar aanleiding van de signalen? 

Dan zijn er verschillende instant ies en professionals waar u terechtkunt . 

Kij k hieronder wat  zij  voor u kunnen betekenen. 

Huisarts 

Vragen over dem ent ie, het  verloop van de ziekte en hoe u hierm ee kunt  

om gaan, kunt  u stellen aan uw huisarts of de specialist  ouderengeneeskunde. 

Zij  kunnen u m eer vertellen over de ziekte en de zorg.

Specialist  ouderengeneeskunde

De specialist  ouderengeneeskunde kan in de thuissituat ie vaak veel betekenen 

voor m ensen m et  dem ent ie. De specialist  stelt  de diagnose, behandelt  en 

geeft  advies. De huisarts kan hiervoor een consult  aanvragen.

W ijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan u helpen bij  vragen over het  om gaan m et  uw 

partner of fam ilielid m et  dem ent ie. Sam en m et  u bespreekt  hij  of zij  bij  u thuis 

de situat ie, de problem en die hierdoor ontstaan en m ogelij ke oplossingen.

Sociaal W ijkteam  W ijchen

Binnen het  sociaal wij kteam  hebben m edewerkers oog voor 

m antelzorgers. U kunt  er terecht  m et  vragen over m antelzorg 

en voorzieningen of om  knelpunten bij  zorgtaken te 

bespreken. De m edewerkers bieden ondersteuning en helpen 

m et  het  zoeken naar oplossingen of verwij zen u door.
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Zorgtrajectbegeleider dem ent ie

De zorgt rajectbegeleider bij  dem ent ie geeft  inform at ie en advies over leven 

m et  dem ent ie en wat  daarbij  kom t  kij ken aan hulp, zorg en begeleiding. 

Zorgt rajectbegeleiders zijn vaste aanspreekpunten, denken m et  u m ee, m aken 

u wegwijs en regelen hulp. Zij  zijn er ook voor de m antelzorgers en de fam ilie. 

we m eteen bege-

leiding hebben 

gekregen van een 

zorgt rajectbege-

leider. Ze kent  de 

weg en heeft  snel 

geregeld wat  nodig 

was aan hulp.’

Achterin dit  boekje vindt  u een overzicht  van alle 

websites en contactgegevens van de organisat ies.
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Geheugenproblem en in W ijchen:
W aar kunt  u m et  uw  vraag terecht?

I k  verm oed 
geheugenproblem en

 bij  iem and

Behoort  u tot  de 
om geving?

Bent  u fam ilie  of 
partner?

Thuiszorg 
indien aanw ezig 

raadplegen

Neem  contact  op
 m et  de huisarts

  Bij  afw ezigheid thuiszorg:

•  Zorgtrajectbegeleider dem ent ie

 Clem ent ine Louwerse 06 57 17 94 45

 Ans Gij sbers 06 53 75 94 31

•  Hom e I nstead thuisservice 024 373 07 16 

•  Sociaal W ijkteam  W ijchen 024 642 57 59 

•  Zorgcentrale N ijm egen 

 (buiten kantooruren)  024 366 57 77

Heeft  u verm oedens over geheugenproblem en?
Dan laat  onderstaand schem a u zien waar u terechtkunt .
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Voorlicht ingsbijeenkom sten

Er is veel inform at ie over dem ent ie te vinden. Zowel in boekvorm  als 

op internet . I n Wijchen worden regelm at ig voorlicht ingsbijeenkom sten 

georganiseerd over dem ent ie. Voor verenigingen, organisat ies of bedrij ven 

worden deze voorlicht ingsbijeenkom sten ook op verzoek houden. Voor m eer 

inform at ie of aanm elding kunt  u contact  opnem en m et  Meer Voorm ekaar 

(voorheen MEER Welzijn Wijchen) .

Cursussen

Ook worden er cursussen over dem ent ie georganiseerd door de ZZG zorggroep, 

Pro persona, Meer Voorm ekaar en Hom e I nstead. Meer weten? Kij k dan op de 

websites van deze organisat ies.

I nternet

Op internet  kunt  u veel inform at ie over dem ent ie vinden. 

•  www.alzheim er-nederland.nl

 I nform at ie voor m ensen m et  dem ent ie en hun naaste om geving.

•  www.hersenst icht ing.nl

 I nform at ie over de werking van de hersenen en hersenaandoeningen.

•  www.dem ent ievraagwijzer.nl

 Geeft  antwoord op veel gestelde vragen over dem ent ie en wij st  de weg in  

 de dienstverlening rondom  dem ent ie in Wijchen en om geving.

•  www.thuisarts.nl

 I nform at ie over gezondheid, ziekte en het  om gaan m et  ziekten.

Boeken 

Er zijn veel boeken over dem ent ie. Zowel inform at ieve boeken als rom ans 

waarin u leest  hoe anderen m et  dem ent ie om gaan. Op de site Alzheim er 

Nederland staat  een boekenlij st . Bij  de bibliotheek kunt  u boeken lenen over 

dem ent ie.

Graag iem and aan de lijn

Heeft  u vragen over dem ent ie of wilt  u uw verhaal delen? Dan kunt  u contact  

opnem en m et  de Alzheim ertelefoon van Alzheim er Nederland. Bel het  grat is 

telefoonnum m er 0800 50088.

Mantelzorglijn van Mezzo

Voor vragen die m et  m antelzorg te m aken hebben. 

0900 20 20 496 (€ 0,10 p/ m )
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3   Welke hulp en hulpmiddelen zijn 
 voor u beschikbaar?

De zorg kan veel omvat ten. Regelen van de m edicijnen en afspraken m aken 

m et  de arts. Het  helpen bij  dagelij kse handelingen als wassen, aankleden en 

eten. Huishoudelij ke taken, boodschappen doen, koken of de adm inist rat ie 

te geven. 

Hulp van fam ilie, vr ienden en buren

Het  kunnen delen van uw zorgen m et  anderen is vaak een veradem ing. Praat  

m et  uw directe om geving over uw zorgen en durf te vragen. Fam ilieleden, 

vr ienden, buren of vr ijwilligers zijn vaak bereid te helpen als u hen vraagt . 

Websites op internet  helpen u de taken te verdelen en gezam enlij k een agenda 

te beheren. www.wehelpen.nl en www.carenzorgt .nl zijn hier voorbeelden van.

Vrijw illigers 

Vrijwilligers van de hulpdienst  bieden prakt ische hulp en gezelschap. Het  kan 

gaan om  éénm alige of regelm at ig terugkerende klusjes in en om  het  huis. 

Het  kan gaan om  tuinonderhoud, begeleiding bij  het  doen van boodschappen, 

vervoer naar ziekenhuis, een wandeling of een bezoekje voor de gezelligheid. 

Vervoersproject  opStap verzorgt  vervoer voor m ensen m et  een ( licham elij ke)  

beperking van deur tot  deur binnen de gem eente Wijchen. De Opstap bussen 

zijn ook toegankelij k voor rolstoelen. Ook bieden vr ijwilligers hulp bij  de 

adm inist rat ie voor m ensen die niet  goed in staat  zijn hun huishoudelij ke 

adm inist rat ie op orde te houden. 

Diensten aan huis

Veel diensten kunt  u inhuren zoals een klussendienst , wassen, st r ij ken en 

tuinonderhoud. Of u kunt  eens per week de boodschappen laten bezorgen. 

I n Wijchen brengt  een aantal superm arkten de boodschappen tegen een 

vergoeding bij  u thuis. Ook kunnen de kapper of pedicure bij  u thuiskom en. 

Voor m eer inform at ie over de hulpdienst , opStap of adm inist rat ieve 

ondersteuning kunt  u contact  opnem en m et  Meer Voorm ekaar.
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Op www.123com fort .nl vindt  u een servicepakket  m et  diensten en act iviteiten 

op het  terrein van wonen, welzijn en zorg. 

Kant - en- klaar m aalt ijden

U kunt  kiezen uit  een aanbod van warm e, vr iesverse of koelverse m aalt ij den. 

Wilt  u kant-en-klaar m aalt ij den bestellen? Dan kunt  u contact  opnem en m et  

het  Sociaal Wijkteam  Wijchen. Zij  hebben een overzicht  waar u m aalt ij den kunt  

bestellen in Wijchen. Vaak houdt  het  cater ingbedrij f ook rekening m et  uw dieet . 

Hulpm iddelen

Hulpm iddelen kunnen het  zorgen vereenvoudigen:  handigheidjes bij  het  eten, 

bij  aankleden of lopen. Bij  Medipoint  kunt  u hulpm iddelen lenen, huren of 

kopen. Of kij k eens op www.vindeenhulpm iddel.nl, een site m et  onafhankelij ke 

inform at ie over m eer dan 10.000 hulpm iddelen.

Er zijn veel hulpm iddelen ontwikkeld voor m ensen m et  dem ent ie. 

De geheugenwinkel in Tilburg is gespecialiseerd in deze hulpm iddelen. 

Kij k op de website www.geheugenwinkelt ilburg.nl voor m eer inform at ie.

Huishoudelijke hulp

De huishoudelij ke hulp kan verschillende taken overnem en zoals stofzuigen 

of ram en wassen. Het  sociaal wij kteam  gaat  m et  u in gesprek en zoekt  m et  u 

naar een passende oplossing. 

Persoonlijke verzorging en verpleging 

Een verzorgende of verpleegkundige kan (een deel)  van de persoonlij ke 

verzorging (douchen, scheren, aankleden)  en verpleging (wondverzorging, 

m edicat ie toedienen, inject ie)  overnem en. Er zijn in Wijchen verschillende 

thuiszorgorganisat ies die deze zorg kunnen bieden. Via de huisarts of het  

sociaal wij kteam  kunt  u die hulp aanvragen. 

‘Persoonlij ke 

aandacht  is sam en 

genieten m et  een 

m edewerker van 

Hom e I nstead.’
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4   Tips voor mantelzorgers 

Zorgen voor iem and m et  dem ent ie is inspannend, zowel licham elij k als 

psychisch en em ot ioneel. Het  is niet  alt ij d m akkelij k om  de zorg vol te houden. 

De volgende t ips kunnen u m isschien helpen.

Tip 1 : Neem  voldoende rust

Het  is verm oeiend om  te leven m et  dem ent ie. Maar ook om  te zorgen voor 

iem and m et  dem ent ie. Mantelzorg is intensief, het  vraagt  t ij d en energie. Voelt  

u zich m oe? Neem  dit  serieus, voldoende rust  is belangrij k. Dit  geldt  voor u 

én voor uw naaste m et  dem ent ie. Plan elke dag wat  rustm om enten en plan na 

een drukke dag enkele rust ige dagen. 

Tip 2 : Vraag op t ijd hulp

I em and m et  dem ent ie heeft  steeds m eer zorg nodig. Het  is niet  

vanzelfsprekend dat  u dit  allem aal zelf kunt  geven als m antelzorger. Durf hulp 

te vragen. Bij voorbeeld aan iem and in uw om geving, een andere vr ijwilliger of 

een zorgprofessional zoals thuiszorg. Wees zo duidelij k en open m ogelij k over 

wat  u nodig heeft . Er zijn ook hulpm iddelen die de zorg m akkelij ker m aken.

 

Tip 3 : Blij f leuke act iviteiten doen

Leuke en ontspannen act iviteiten zijn voor iedereen belangrij k. Misschien vindt  

u het  last ig om  daar t ij d voor te nem en. Tóch is dat  slim  om  beter in balans 

sam en m et  uw naaste. Deze kunt  u sam en uitzoeken, passend bij  wat  uw 

naaste kan en graag wil.  

Tip 4 : Bew aak uw  grenzen

Wees zuinig op uzelf en voorkom  overbelast ing. Wanneer u eenm aal overbelast  

bent  dan is het  heel m oeilij k om  nog te zorgen voor uw naaste m et  dem ent ie. 

Wordt  de zorg steeds intensiever en zwaarder? Bekij k en bespreek dan of u 

deze zorg nog wel kunt  geven. Wees eerlij k naar uzelf. Bewaak uw grenzen 

goed en luister naar uw gevoelens. Staat  u nog steeds achter de zorg die u 

biedt? Of m oet  er iets veranderen? 
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Tip 5 : Onderhoud sociale contacten

Probeer regelm at ig contact  te houden m et  vr ienden, fam ilie of kennissen. 

Ook al heeft  u weinig t ij d of geen zin? Zorg toch voor voldoende m om enten 

waarop u elkaar kunt  zien, bellen of m ailen. De steun van anderen is hard 

nodig en het  contact  voorkom t  dat  u eenzaam  wordt . Sociale contacten zijn 

belangrij k, juist  ook in m oeilij ke t ij den.

Tip 6 : Maak een vaste dagindeling

Voor iem and m et  dem ent ie is de wereld vaak onzeker en onoverzichtelij k. 

St ructuur kan helpen, zoals een vaste dagindeling m et  terugkerende 

act iviteiten. U kunt  de act iviteiten en t ij dst ippen bij voorbeeld op een grote 

weekkalender of een planbord zet ten. Dit  geeft  m eer rust , ook voor u als 

m antelzorger.

Tip 7 : Sluit  aan bij  de beleving van uw  naaste

I em and m et  dem ent ie voelt  zich vaak onzeker en vecht  voor de eigen 

ident iteit .  Het  wordt  voor deze persoon steeds onduidelij ker wie hij  zelf is. Dat  

is erg m oeilij k. Mensen m et  dem ent ie hebben vaak behoefte aan herkenning, 

veiligheid en geborgenheid. Dit  kunt  u geven, door aansluit ing te zoeken bij  de 

belevingswereld van de persoon m et  dem ent ie. Dat  kan het  leven voor beiden 

pret t iger m aken.

Tip 8 : Blij f gezond

Wilt  u de zorg voor uw naaste goed volhouden? Dan is het  belangrij k dat  u 

gezond en in beweging blij ft .  Zorg voor voldoende ontspanning, blij f sporten 

en eet  gezond. 

‘Het  is zo 

belangrij k voor m ij  

om  af en toe lekker 

buiten te zijn om  

te bewegen en tot  

rust  te kom en.’
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Tip 9 : Geef ruim te aan em ot ies

Dem ent ie betekent  alt ij d verandering en verlies. Veel m antelzorgers ervaren 

dit  als een rouwproces. Dat  kan zwaar zijn. Ruim te geven aan uw em ot ies is 

belangrij k. U hoeft  ze niet  te verstoppen. Het  is m ooi als u ze kunt  delen m et  

anderen. Rouwen is een natuurlij k en gezond proces. Maar voelt  u zich erg 

ongelukkig of weet  u zich geen raad m et  uw em ot ies? Dan is het  goed om  

professionele hulp in te schakelen. 

Tip 1 0 : Maak uw  huis veilig

Een veilige woonom geving geeft  m ensen m et  dem ent ie m eer rust  en 

zelfvert rouwen. Het  is ook goed voor uw eigen gem oedsrust . U kunt  

m aat regelen nem en, die gevaarlij ke situat ies in huis voorkóm en. Zoals 

goede verlicht ing, stevig m eubilair  en een slot  op kast jes m et  gevaarlij ke of 

brandbare stoffen. De woonadviseur van Meer Voorm ekaar kan thuis m et  u 

m eekij ken wat  de m ogelij kheden zijn om  uw woning veiliger en com fortabeler 

te m aken.

Tip 1 1 : Zoek contact  m et  lotgenoten

Het  kan pret t ig zijn om  gevoelens en gedachten te delen m et  lotgenoten:  

m ensen die in een vergelij kbare situat ie zit ten als u. Praten en het  delen van 

ervaringen kunnen steun en oplucht ing geven. Als er voldoende belangstelling 

is worden in Wijchen gespreksgroepen georganiseerd voor m antelzorgers van 

m ensen m et  dem ent ie. Voor inform at ie kunt  u terecht  bij  Meer Voorm ekaar.

Tip 1 2 : Maak gebruik  van inform at ie over dem ent ie en m antelzorg

Er is veel inform at ie beschikbaar over dem ent ie en m antelzorg. Deze 

inform at ie kan u helpen om  de zorg vol te houden. Het  is handig om  hier 

zoveel m ogelij k gebruik van te m aken. U vindt  bij voorbeeld inform at ie op 

websites zoals Dem ent ie Online en Alzheim er Nederland. Wijchen heeft  ook 

een dem ent iecafé. I nform at ie over het  program m a kunt  u kr ijgen bij   

Meer Voorm ekaar.

Tip 1 3 : Volg de internetcursus Dem ent ie Online

De korte internetcursus Dem ent ie Online helpt  u bij  het  om gaan m et  de 

veranderingen en het  gedrag van uw naaste. U leert  ook veel over uw eigen 

grenzen en het  vragen van hulp. Zo kr ijgt  u m eer gr ip op de situat ie. Het  lukt  

dan beter om  de zorg vol te houden. U kr ijgt  persoonlij ke begeleiding van een 

coach. Kij k op www.dem ent ieonline.nl voor m eer inform at ie.
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5   Wat kunt u regelen voor later?

Bij  dem ent ie gaan naast  het  geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en 

om gaan m et  geld achteruit . Een ander gevolg van dem ent ie is dat  het  inschat ten 

en beoordelen van situat ies verslechteren. Het  nem en van beslissingen en 

het  opkom en voor de eigen belangen worden dan m oeilij ker. Het  is daarom  

verstandig om  de wensen van de persoon m et  dem ent ie t ij dig op papier vast  

te leggen. Maar ook wie de persoon m et  dem ent ie kan vertegenwoordigen. En 

welke wensen er zijn ten aanzien van het  levenseinde. 

Vertegenw oordiging 

Als iem and zelf niet  m eer kan beslissen over de behandeling, verzorging en 

begeleiding zal iem and anders deze taak m oeten overnem en. Vaak zijn er 

fam ilieleden die dit  kunnen doen. 

Mentorschap Oost  Nederland

Geen vertegenwoordiger? U kunt  dan een beroep doen op Mentorschap Oost  

Nederland. Het  biedt  een wet telij ke vertegenwoordiging van een m eerderjar ige 

die als gevolg van geestelij ke en/ of licham elij k toestand niet  in staat  is om  zijn 

belangen op het  gebied van zorg en welzijn zelf waar te nem en. 

 

De volgende zaken kunt  u zelf regelen:

Macht igingen

Wijs als rekeninghouder een gem acht igde aan bij  de bank.

Codicil

Hierin staat  wie onder andere m eubels, sieraden en kleding kr ijgen na uw 

overlij den. Maar ook hoe de uitvaart  eruit  m oet  zien. Geldbedragen kunnen 

niet  via een codicil toegewezen worden.

Mentorschap Oost  Nederland is bereikbaar via 

de website www.m entorschapoost .nl of via 

telefoonnum m er 06 2349 9076.
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Volm acht

Dit  is een schriftelij ke verklar ing waarm ee een ander bepaalde handelingen 

of rechtshandelingen voor u m ag uitvoeren. Als iem and door dem ent ie 

achteruit  gaat , kan iem and anders via een volm acht  de zaken behart igen. Een 

volm acht  kunt  u via de notar is of onderhands regelen. Geeft  u een volm acht , 

dan behoudt  u wel zelf het  recht  om  de handelingen te verr ichten waarvoor u 

volm acht  hebt  gegeven.

Levenstestam ent

Laat  voor u belangrij ke zaken door de 

notar is in een levenstestam ent  vast leggen, 

schenkingen en m edische handelingen. Maar 

ook wie uw belangen behart igt  als u dit  

zelf niet  m eer kunt . Ook de benoem ingen 

van m entor, bewindvoerder of curator en 

prakt ische zaken na overlij den kunnen 

worden vastegelegd. Lees m eer op www.

het levenstestam ent .nl.

Curatele, bew indvoering en m entorschap

De kantonrechter kan een curator, bewindvoerder of m entor benoem en. Bij  

curatele verliest  iem and zijn volledige handelingsbekwaam heid. Bewindvoering 

beslist  de m entor over behandeling en verpleging.

 

Testam ent

Hierin staat  wat  na iem ands dood m et  de nalatenschap m oet  gebeuren.

Financiële regelingen 

De kosten voor zorg, m aar ook de r it j es naar de dokter of aanschaf van 

hulpm iddelen kunnen behoorlij k oplopen. Landelij k zijn er regelingen voor 

bij voorbeeld tegem oetkom ing in de kosten door een chronische ziekte of 

handicap. Kij k op www.berekenuwrecht .nl voor m eer inform at ie. Ook zijn 

Kij k bij  Alzheim er Nederland voor de 

folder ‘Wat  m oet  ik regelen bij  dem ent ie?’
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6   Hoe geeft u een goede invulling 
 aan de dag?

I edereen heeft  af en toe t ij d voor zichzelf nodig. Om  uit  te rusten, op adem  

te kom en, om  te ontspannen en dingen te doen. Als de m antelzorg wordt  

overgenom en door een ander, dan noem en we dat  ‘respij tzorg’. Deze zorg kan 

worden overgenom en door vr ijwilligers, betaalde krachten of een com binat ie 

hiervan. I n Wijchen zijn verschillende respij tm ogelij kheden of act iviteiten voor 

de m antelzorger, m aar juist  ook voor de persoon m et  dem ent ie. 

Ervaart  u gevoelens van eenzaam heid en weet  u niet  m eer wat  u m oet  doen? 

Neem  dan contact  op m et  het  m eldpunt  eenzaam heid van Meer Voorm ekaar. 

Act iviteiten, eten en ontm oeten

I n Wijchen zijn diverse m ogelij kheden om  andere m ensen te ontm oeten, te 

ontspannen of gezellig sam en act iviteiten te ondernem en. Tijdens het  eten, 

sporten of bij  een vereniging. Hieronder staan enkele voorbeelden waar u aan 

kunt  denken. 

Eetgroepen

I n Wijchen kunt  u op verschillende locat ies sam en m et  wij kbewoners koken of 

eten:

•   De act iviteit  in w oonzorgboerderij  de Hagert  is een eetgroep voor 

ouderen vanaf 60 jaar die het  leuk vinden om  m et  anderen te koken en te 

eten. De act iviteit  vindt  een keer per twee weken plaats. Let  erop dat  u zich 

van tevoren aanm eldt . 

•   I n La Verna  aan de Leemweg kan eveneens een keer per twee weken 

worden gegeten. Deze eetgroep kr ijgt  het  eten opgediend. 

•   Ontm oet ingscentrum  ‘t  Kom pas kunt  u van m aandag t / m  vr ijdag eten 

en in w oonzorgcentrum  St . Jozef  kunt  u dagelij ks terecht .

Verder zijn er in diverse wij kcent ra in Wijchen m ogelij kheden om  te eten.

Neem  contact  op m et  Meer Voorm ekaar voor inform at ie.
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Ontm oet ingscentrum  ‘t  Kom pas

Hier kunt  u gewoon binnenlopen en andere m ensen ontm oeten. Ook vinden 

er verschillende act iviteiten plaats die door diverse organisat ies, clubs of 

verenigingen zijn georganiseerd.

Sport ief in bew eging

Voor ouderen vanaf 50 jaar worden verschillende sport ieve act iviteiten 

georganiseerd op verschillende locat ies. De act iviteiten sluiten goed aan bij  de 

de lessen voorop. De act iviteiten bieden ook de m ogelij kheid om  m ensen te 

ontm oeten. Bewegen heeft  voor m ensen m et  dem ent ie een posit ieve invloed 

op de kwaliteit  van leven, het  gedrag en het  ziekteproces.

•  Bij  Meer Voorm ekaar is het  aanbod gericht  op ouderen in het  kader van het  

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) . Het  bestaat  uit :  yoga, gym nast iek, 

count ry line dance en werelddans. 

•  Bij  OUD-FI T senioren sportvereniging kunnen senioren verschillende 

sporten beoefenen.

t rainen in het  kader van revalidat ie én voor de doelgroep inwoners 55+  uit  

de gem eente Wijchen.

Vrijw illigersw erk ( blijven)  doen

Project  Dem enTalent :  U kunt  in Wijchen uw talenten blij ven inzet ten en 

dingen doen die u belangrij k en leuk vindt . Dat  geldt  ook voor m ensen die 

geconfronteerd worden m et  dem ent ie. Vanuit  de interesses van de persoon 

m et  dem ent ie, voorkeuren en talenten gaan ze sam en op zoek naar een 

‘Sam en vakant ie-

herinneringen ophalen 

m et  een goede vr iend 

doet  m e goed.’

Kij k voor de contactgegevens achterin dit  boekje.
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vrijwilligersfunct ie op m aat . Met  een persoonlij k gesprek kij ken ze wat  uw 

wensen zijn en hoe zij  die sam en kunnen realiseren. De nadruk kom t  hierbij  

te liggen op wat  u wilt  en kunt . Bent  u professional en kent  u iem and m et  

dem ent ie die vr ijwilligerswerk wil doen? Bent  u m antelzorger van iem and 

m et  dem ent ie die vr ijwilligerswerk wil doen? Neem  dan contact  op m et  Meer 

Voorm ekaar.

Dagopvang/ dagbehandeling of logeerhuizen 

Diverse zorginstellingen bieden dagbesteding/ dagbehandeling voor m ensen 

m et  psychogeriat r ische problem en zoals dem ent ie. 

•  Bij  Ons huiskam ervoorziening voor ouderen.

•  Dagbegeleiding Port iuncula  ( via LuciVer) .

•  Dagbegeleiding Achterom  ( via Meer Voorm ekaar) .

•  Dagbehandeling voor m ensen m et  dem ent ie en dagbesteding voor m ensen 

m et  een verstandelij ke beperking op w oonzorgboerderij  De Hagert  in 

Wijchen.

•  Dagbehandeling voor m ensen m et  dem ent ie in verpleeghuis de 

W eegbree .  Vier dagen per week bieden zij  ruim te voor zes bezoekers in 

het  ‘Klaverblad’.

•  Dagverzorging ‘t  Personnebos op zorgboerderij  ‘t  Personnebos in 

Beuningen. 

Vakant ie 

Er zijn verschillende organisat ies zoals het  Rode Kruis of De Zonnebloem  die 

aangepaste, begeleide vakant ies aanbieden voor m ensen die ext ra zorg nodig 

hebben. De m antelzorger kan vaak m ee, m aar m ag ook kiezen voor een paar 

dagen ‘wat  anders’. Kij k op www.m eevakant iewij zer.nl of 

www.m ezzo.nl/ andere_vakant ieadressen voor een overzicht  van de 

vakant ieadressen.

Voor alle vorm en van dagopvang/ behandeling

heeft  u een indicat ie nodig. Neem  contact  op 

m et  het  Sociaal Wijkteam  Wijchen voor m eer 

inform at ie.
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Tip: Overdragen van zorg

Op de site van Mezzo staat  ook een handleiding voor m antelzorgers voor het  

overdragen van zorg. Kij k onder ‘voor m antelzorgers’, ‘respij tzorg’, ‘overdragen 

van de zorg’. I n de lij st  kunt  u sam en m et  de verzorgde opschrij ven wat  

belangrij k is en dus m et  een gerust  gevoel de zorg overlaten aan iem and 

anders. Dit  kan een vr ijwilliger zijn, m aar ook een professional. 

Daginvulling aan huis

De Bezoek-  en Opvang Service (BOS)  heeft  speciaal opgeleide vr ijwilligers 

beschikbaar. Deze vr ijwilligers kunnen een aantal uren per week de zorg 

overnem en van de vaste verzorgers, voor de langdurige zieke of persoon m et  

dem ent ie. Ook als de m antelzorger kortdurend of in acute situat ies niet  in 

staat  is om  zorg te verlenen, kan een vr ijwilliger dit  gedurende enkele uren of 

een dagdeel overnem en. U kunt  hiervoor terecht  bij  Meer Voorm ekaar.

Handen- in-Huis is een landelij ke organisat ie, die vervangende zorgt  biedt  

voor m inim aal 2 nachten (3 dagen)  door vr ijwilligers. De vr ijwilliger neem t  de 

vaste taken over van de m antelzorger. I nform eer bij  uw zorgverzekeraar naar 

vergoedingen. 

Er zijn ook m ensen die de voorkeur geven aan professionele, individuele 

begeleiding thuis. Hiervoor kunt  u contact  opnem en m et  Hom e I nstead. Zij  

k ij ken welke zorg op m aat  voor iem and m et  dem ent ie in Wijchen wenselij k is.

Kaarten m et  bekenden 

in het  wij kcent rum .
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7   Hoe kunt u zo lang mogelijk thuis 
 blijven wonen?

Zo lang m ogelij k thuis blij ven wonen is een wens die de m eeste m ensen m et  

dem ent ie en de m eeste van hun dierbaren hebben. Bepaalde aanpassingen in 

huis kunnen helpen om  het  zelfstandig wonen voor een persoon m et  dem ent ie 

gem akkelij ker te m aken. Woningaanpassingen zorgen ervoor dat  iem and m et  

dem ent ie veilig en zelfredzaam  kan blij ven funct ioneren in de woning. 

Tips voor een veilige en vert rouw de om geving

huis. Ook speelt  licht  een belangrij ke rol in het  voorkóm en en genezen van 

depressies. 

•  Voorkom  schem erige plekken in huis. Zorg voor voldoende lichtval van 

buiten. Laat  ‘s nachts een lam pje op de gang en bij  het  toilet  branden. Dit  

 lichtknopje op een wit te wand m oeilij k of niet  m eer zichtbaar. Breng 

cont rasterende accenten aan. Vervang een wit te wc-bril door een donkere 

variant .

•  Maak aanduidingen in huis. Dit  helpt  de weg in huis te vinden. Plaats 

bordjes of foto’s op deuren, kast jes en art ikelen om  aan te geven wat  er 

achter zit .

•  Zorg ervoor dat  het  toilet  m akkelij k vindbaar is. Doe dit  door de deur iets 

open te houden of een pictogram  te gebruiken.

•  Voorkom  ongelukken. Cont roleer het  huis op zaken die een val kunnen 

veroorzaken, zoals losse kleden en m at jes, drem pels, gladde vloeren en 

snoeren op de grond. Ook een ant islipm at  in de douche of het  bad kan een 

val voorkom en. 

•  Maak een leuning aan weerszijden van de t rap en handgrepen bij  het  bad 

en het  toilet . 

•  Berg alle m edicijnen, schoonm aakm iddelen en gevaarlij ke stoffen achter 

slot . 
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•  Maak gebruik van elekt r ische apparaten die, bij voorbeeld m et  een t im er, 

vanzelf uitgaan of laat  een alles- in-1 knop aanleggen waarm ee alle 

apparaten in één keer uitgaan. 

•  Zet  in de keuken dingen die iedere dag worden gebruikt  binnen handbereik. 

•  Zorg voor rookm elders in huis.

•  Zorg voor overzicht  in huis. Een opgeruim d huis verkleint  de kans dat  

spullen zoekraken. Berg spullen op een vaste plaats op.

W oonadviseur

De woonadviseur van Meer Voorm ekaar kan sam en m et  u uw huis doorlopen. 

Deze speciaal opgeleide vr ijwilliger kij kt  naar veiligheid, m aar ook naar 

woongem ak en m ogelij kheden om  de zelfstandigheid voor m ensen m et  

dem ent ie te vergroten. Na het  huisbezoek ontvangt  u een advies op m aat . 

Wilt  u m eer weten? Neem  dan contact  op m et  Meer Voorm ekaar. 

Bouw en en verbouw en 

Als (ver)bouwen nodig is om  m ensen m et  dem ent ie 

te verzorgen is het  verstandig om  contact  op te 

nem en m et  de consulenten Bouwen en Leefom geving 

van de gem eente Wijchen. Zij  kunnen u inform eren 

over m ogelij kheden en voorwaarden. Of bespreek de 

woningaanpassingen m et  de woonadviseur of m edewerker 

van het  sociaal wij kteam .

Tips voor een veilig gevoel

•  Maak afspraken m et  de buren over bereikbaarheid. U kunt  m et  fam ilie of 

buren afspraken m aken over het  dagelij ks even cont roleren of alles goed 

gaat . 

•  Zet  een telefooncirkel op.

•  Zet  de telefoonnum m ers van belangrij ke personen in uw (m obiele)  telefoon.  

•  Leg een lij st je m et  noodnum m ers bij  de telefoon m et  onder andere de 

huisarts, 112, taxi en het  num m er waar u te bereiken bent  of een ander 

fam ilielid. 

Op de website www.thuiswonenm etdem ent ie.nl 

vindt  u m eer inform at ie en t ips om  de woning 

aan te passen. 
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•  Zorg voor ext ra sleutels als u niet  bij  de persoon m et  dem ent ie woont . Zorg 

dat  de deuren niet  van binnen m et  grendels afgesloten kunnen worden. 

Anders kunt  u in nood niet  binnenkom en.

•  I nstalleer personenalarm . Personenalarm ering is een dienst  voor ouderen 

of m ensen m et  een beperking die zich onveilig of kwetsbaar voelen. De 

hulpvrager kr ijgt  een halshanger m et  alarm knop, waarm ee alarm  kan 

worden gem aakt , bij voorbeeld als iem and is gevallen of onwel wordt . Het  

is wel belangrij k om  goed te testen of degene m et  dem ent ie het  apparaat je 

kan bedienen. 

•  Onderzoek de m ogelij kheden van woontechniek. De woonadviseur kan 

u t ips geven over de m ogelij kheden van woontechniek om  de veiligheid 

in uw situat ie te vergroten (zoals brandprevent ie, dwalen, verkeerd 

m edicijngebruik, vallen) .

Als thuis w onen niet  m eer gaat

Som s is zelfstandig wonen niet  m eer m ogelij k. Als de ziekte in een gevorderd 

stadium  kom t , kan thuis wonen niet  m eer haalbaar zijn. Het  besluit  tot  

overgang van eigen huis naar een verpleeghuis is vaak voor m ensen m et  

dem ent ie en hun fam ilie een grote stap. 

Opnam e in een verpleeghuis dient  te worden aangevraagd bij  het  Cent rum  

I ndicat iestelling Zorg (CI Z) .

I n Wijchen zijn verschillende woonvoorzieningen waar m ensen m et  dem ent ie 

som s kleinschalig en m et  goede zorg kunnen wonen. 

•  W oonzorgboerderij  de Hagert  in Leur  biedt  zorg en ondersteuning op 

m aat  in een kleinschalige en landelij ke om geving. 

•  W oonzorgcentrum  St . Jozef  biedt  een veilige woonom geving m et  zorg en 

begeleiding.

•  Verpleeghuis de W eegbree  biedt  in 9 kleinschalige woongroepen een 

veilige woonvoorziening m et  zorg. 

•  Port iuncula  heeft  naast  appartem enten voor senioren twee 

groepswoningen voor m ensen m et  dem ent ie (via LuciVer) .

•  La Verna  heeft  een kleinschalige woonvorm  voor m ensen m et  dem ent ie 

(via LuciVer) .

•  W oonzorgvoorziening  De Meerenburgh  is een kleinschalige part iculiere 

woonvoorziening in Leur.
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Achterom  

Hom berg 2535

6601 XW Wijchen

06 28 178 499

www.m eerwelzijnwij chen.nl

  Alzheim er Nederland 

Postbus 183

3980 CD Bunnik 

030 65 969 00 

www.alzheim er-nederland.nl 

Alzheim er Nederland, 

Afdeling Regio Nijm egen

www.alzheim er-nederland.nl/ nijm egen

Afdelingstelefoon:  06 21 446 033

Bij  Ons

Wijkcent rum  OZO

Urnenveldweg 10

6603 AE Wijchen

088 64 600 00

www.bijonswijchen.nl

Buurtzorg 

zorgregio Wijchen

Vijverlaan 24

6602 CX Wijchen

06 22 188 151

06 23 319 902

www.buurtzorgnederland.com

Centrum  I ndicat iestelling Zorg ( CI Z)

Takenhofplein 3

6538 SZ Nijm egen

088 78 915 60

www.ciz.nl 

1 2 3 com fort .nl

0900 66 67 778

www.123com fort .nu

Alfabetisch overzicht adressen
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Gem eente W ijchen

Kasteellaan 22-24

6602 DE Wijchen

024 751 71 11

www.wijchen.nl

Handen- in- Huis 

030 65 909 70

www.handeninhuis.nl 

Hom e I nstead

Graafseweg 274

6532 ZV Nijm egen

024 373 07 16

www.hom einstead.nl 

LuciVer

Leemweg 134

6603 AM Wijchen

024 64 131 41

www.luciver.nl

Medipoint

0900 112 112 5

www.m edipoint .nl

Meer Voorm ekaar

(voorheen MEER Welzijn Wijchen)

Cam puslaan 6

6602 HX Wijchen 

024 641 84 59

www.m eerwelzijnwij chen.nl 

Mentorschap Oost  Nederland

06 23 499 076

www.m entorschapoost .nl

MEZZO 

030 659 22 22

de m antelzorglij n van Mezzo 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/ m )

www.m ezzo.nl 

Ontm oet ingscentrum  ‘t  Kom pas

Passedwarsst raat  69B 

6601 AR Wijchen 

telefoon 024 30 175 06
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OUD- FI T senioren sportvereniging

024 64 126 71

www.OUD-FI T.nl

Privazorg

Zom ertaling 131-13

6601 DW Wijchen

024 22 100 13

www.privazorgm aasenwaal.nl 

Port iuncula 

Graafseweg 647 

6603 CD Wijchen

024 648 50 82

www.luciver.nl

Pro Persona

Tarweweg 2 

6534 AM Nijm egen

024 38 377 77

www.propersona.nl

Rode kruis 

024 64 175 18

www.rodekruiswij chen.nl

Passedwarsst raat  69b

6601 AR Wijchen

06 51 203 905

Sociaal W ijkteam  W ijchen

Bezoekadres:  Cam puslaan 6 (hoofdlocat ie)

6602 HX Wijchen

Kijk op de website voor alle inlooppunten

024 64 257 69

www.sociaalwij kteam wijchen.nl 

TSN Thuiszorg

I n de Betouwst raat  28

6511 GD Nijm egen

024 36 516 30

www.tsn- thuiszorg.nl 
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Tzorg B.V.

Verlengde Velm olen 1

5406 NT Uden

088 00 255 00

www.tzorg.nl

Vérian Care &  Clean BV

Jean Monnetpark 4

7336 BC Apeldoorn

www.verian.nl 

0900 9255 

Verpleeghuis de W eegbree 

(van ZZG zorggroep)

Hoefsest raat  40

6601 GV Wijchen

024 64 927 00

www.zzgzorggroep.nl

Vrijw illigersw erk Dem enTalent  

MEER Voorm ekaar

Cam puslaan 6

6602 HX Wijchen 

024 641 84 59

www.m eerwelzijnwij chen.nl 

De W ende kleinschalige w oonzorg

Schatkuilsest raat  1

6611 KB Overasselt

06 45 440 677

www.dewendeoverasselt .nl

W oonadviseurs

Meer Voorm ekaar

Cam puslaan 6

6602 HX Wijchen 

024 641 84 59

www.m eerwelzijnwij chen.nl 

W oonvoorziening de Meerenburgh

Meerenburg 10

6615 AA Leur

024 64 140 23

www.m eerenburgh.nl 
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W oonzorgboerderij  De Hagert  

( van ZZG zorggroep en Dichterbij )

Leurseweg 10

6601 ZZ Wijchen 

024 64 867 00

www.dehagert .nl

W oonzorgcentrum  St . Jozef 

( van ZZG zorggroep)

Pius XI I -st raat  15

6602 BC Wijchen

024 35 710 20

www.zzgzorggroep.nl 

Zorgbelang Gelderland 

026 38 428 22 

www.zorgbelanggelderland.nl 

Zorgboerderij  ` t  Personnebos 

Bijsterhuizenst raat  12

6641 KL Beuningen

024 67 772 79

www.personnebos.nl

Zorgtrajectbegeleider dem ent ie in W ijchen  netw erk 1 0 0  

Ans Gij sbers 06 53 759 431

Clem ent ine Louwerse 06 57 179445

Zonnebloem  

024 64 132 73

076 56 464 64 ( landelij k)

www.zonnebloem .nl

ZZG Zorggroep 

zorgregio Wijchen

Passedwarsst raat  69B

6601 AR Wijchen

06 53 649 772

www.zzgzorggroep.nl
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Websites
I nform at ie en lotgenoten

w w w .alzheim er- nederland.nl

I nform at ie voor m ensen m et  dem ent ie en hun naaste om geving.

w w w .dem ent ieonline.nl

Geeft  inform at ie over dem ent ie en knelpunten die veel m antelzorgers ervaren.

w w w .dem ent ievraagw ijzer.nl

Geeft  antwoord op veelgestelde vragen over dem ent ie en wij st  de weg in de 

dienstverlening rondom  dem ent ie in Wijchen en om geving.

w w w .geheugenw inkelt ilburg.nl

Winkel gespecialiseerd in geheugenproblem en m et  veel prakt ische 

hulpm iddelen.

w w w .m antelzorgerbenjenietalleen.nl

Digitaal contactpunt  voor m antelzorgers.

w w w .m ezzo.nl

Alle inform at ie over m antelzorg:  actuele inform at ie over m antelzorg, over 

werk en inkom en, ondersteuning, boeken en vorm en van respij t .

w w w .m oderne- dem ent iezorg.nl

I nform at ie over de zorg en begeleiding van m ensen m et  dem ent ie, m aar ook 

over de m odernisering hiervan.

w w w .respij tw ijzer .nl

Aanbod van respij tzorgvoorzieningen. De inform at ie is gerangschikt  op soort , 

bij voorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen en vr ijwilligerszorg, m aar ook op 

doelgroep.
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w w w .sociaalw ijkteam w ijchen.nl

U gaat  naar het  sociaal wij kteam  voor advies en ondersteuning over welzijn, 

zorg en gezondheid. Ook kunt  u hier terecht  voor ondersteuning voor 

m antelzorg.

w w w .thuisw onenm etdem ent ie.nl

I nform at ie over kleine en grote aanpassingen om  het  wonen zo aangenaam  en 

veilig m ogelij k te m aken.

w w w .vindeenhulpm iddel.nl

Onafhankelij ke inform at ie over m eer dan 10.000 hulpm iddelen. 

w w w .w ehelpen.nl en w w w .carenzorg.nl

Voor m ensen die sam en hulp verlenen:  taken verdelen, een gezam enlij ke 

agenda beheren en inform at ie uitwisselen.

w w w .w erkenm antelzorg.nl

Actuele inform at ie, t ips, veel gestelde vragen en antwoorden voor m ensen die 

zorg en werk com bineren. 

w w w .w ijchen.nl 

I nform at ie van de gem eente Wijchen.

w w w .w ijw ijchen.nl

Het  online dorpsplein in Wijchen. Voor het  vragen of aanbieden van hulp, de 

agenda, buurtnieuws, spullen (uit ) lenen et  cetera.

w w w .w oontechniekhulp.nl

I nform at ie over dom ot ica en woontechniek.
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Dit  boekje m aakt  onderdeel uit  van het  project  ‘Goed wonen m et  dem ent ie in 

Wijchen.’ De projectpartners zijn:
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