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RESPIJTWIJZER OVERBETUWE 
Voorwoord 

 

Voor inwoners van de gemeente Overbetuwe die te maken krijgen met dementie is 

deze respijtwijzer bedoeld.  

In deze gids  hebben wij informatie verwerkt van verschillende vormen van respijtzorg 

waar mensen  met dementie gebruik van kunnen maken. 

Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning is erbij vermeld of er een indicatie 

nodig is om er gebruik van te kunnen maken. Die indicatie kan van de WMO zijn 

(gemeente Overbetuwe) of van de WLZ (CIZ) 

Soms is een diagnose nodig om ervoor in aanmerking te komen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Er is een overzicht gemaakt van de lokale aanbieders dat u in deze uitgave kunt 

raadplegen. 

Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via Dementievriendelijk Overbetuwe, Forte 

welzijn: DementievriendelijkOverbetuwe@fortewelzijn.nl 

 

 

 

 

 

„Sinds ik meedoe met de groep waar ik wekelijks naar 

toe ga, voel ik mij weer actief“ 

mailto:DementievriendelijkOverbetuwe@fortewelzijn.nl
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Wat is respijtzorg? 
 

'Respijtzorg is vervangende zorg voor mantelzorgers. 

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke 

dingen in je leven: werk, gezin, vrienden, studie en ontspanning. Daarvoor bestaat vervangende zorg. 

Ook respijtzorg genoemd. 

Je kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld 

elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn. Als je al 

langere tijd mantelzorger bent, heeft het de voorkeur dat je regelmatig even een pauze neemt voor 

jezelf. Respijtzorg zou voor iedere mantelzorger een vast onderdeel moeten zijn tijdens de 

zorgperiode.' 

 

 
Bron: MantelzorgNL 

 

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan 

verbonden zijn, kun je die mogelijk vergoed krijgen , via een indicatie, uit de WMO of WLZ. In sommige 

gevallen kun je deze vergoeding zelf beheren in een Persoons Gebonden Budget.  

WMO is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Deze wordt door de gemeenten uitgevoerd. WLZ is 

de Wet langdurige zorg. Deze wordt uitgevoerd door  het zorgkantoor. 
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Respijtzorg, dagopvang maatwerk met indicatie 

   

  

        

Naar Huus toe (Herveld) 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO of WLZ 

Wat bieden ze dagverzorging 

Locatie Boerderij de Eshof 

Website   www.naarhuustoe.nl 

Adres Plaats  Bredestraat - Noord 36A 6674 MP Herveld 

Telefoonnummer 0488 - 750 729 

contactpersonen Paulien Huybregts 

e mail    info@naarhuustoe.nl 

Wanneer  maandag tot en met vrijdag 10.00-16.00 

Bijzonderheden Warme maaltijd 12.00 uur 

Liefkenshoek (Heteren) 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO of WLZ 

Wat bieden ze dagbesteding 

Locatie de Loohof 

Website   www.stgsamenzorgen.nl 

Adres Plaats  Hyacintenstraat 23 6666 BR Heteren 

Telefoonnummer 026-4722214 

contactpersonen Miriam Theunissen v Manen 

e mail    info@naarhuustoe.nl 

Wanneer  maandag tot en met vrijdag 10.00-16.00 

Bijzonderheden Warme maaltijd om 12.00 uur 
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Tertzio (Elst 
Financieringsvorm/ aanvraag via  geen aanbesteding in Elst, mogelijk wel particulier of via 

zorgverzekeraar 

Wat bieden ze dagbesteding 

Locatie De Elster Toren 

Website   www.attentwwz.nl 

Adres Plaats  Bachsstraat 29 6661 CP Elst 

Telefoonnummer 0800-2883689,  maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur  

contactpersonen centrale klantenservice (Frontoffice)  

e mail  info@attentzorgenbehandeling.nl 

Wanneer  maandag tot en met vrijdag 10.00-16.00 

Bijzonderheden Warme maaltijd 12.00 uur 

de Kombij (Elst) 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO en/of WLZ, PGB 

Wat bieden ze dagbesteding 

Locatie Elst 

Website   www.dekombij.nl/het-dagcentrum 

Adres Plaats  Van Oldenbarneveltstraat 4H  6662 AT Elst 

Telefoonnummer 0481-352122 

contactpersonen Corry Roelofsen 

e mail  info@dekombij.nl 

Wanneer  maandag tot en met vrijdag 10.00-16.00 

Bijzonderheden Warme maaltijd 12.00 uur 
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Waterhoeve (Oosterhout) 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO of WLZ 

Wat bieden ze dagbesteding 

Locatie Oosterhout 

Website   www.dewaterhoeve.nl 

Adres Plaats  Oosterhoutsestraat 60 PD Oosterhout 

Telefoonnummer 0481 481 932 

contactpersonen 06 22692464 (Gerrit) 

06 10273440 (Nicolette) 

e mail   info@dewaterhoeve.nl 

Wanneer  maandag tot en met zaterdag 9.00-16.30 

Bijzonderheden  

Stichting Samen  zorgen 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Mogelijk zorgverzekeraar zzp ? Elv-plek 

Wat bieden ze dagbesteding alleen somatiek 

Locatie Hoge Hof Herveld en  Liefkeshoek Heteren 

Website   www.stgsamenzorgen.nl 

Adres Plaats  Liefkenshoek Hyacintenstraat 
23  6666 BR Heteren 

De Hoge Hof, De Hoge Hof 1, 
6674 BR Herveld 

Telefoonnummer 026-4722214 

contactpersonen  

e mail  info@stgsamenzorgen.nl 

Wanneer   

Bijzonderheden  
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Artemis  
Financieringsvorm/ aanvraag via  zorgverzekeraar /WMO /WLZ vanaf zzp 4 

Wat bieden ze 24 uurs zorg 

Locatie Andelst en  Zetten  

Website   www.artemisgroep.nl 

Adres Plaats  Europaplein 1 6673 BT Andelst Stationsstraat 27 6671 
AW Zetten 

Telefoonnummer 0488 72 60 80 0488 72 60 80 

contactpersonen  

e mail  info@artemisgroep.nl  

Wanneer  maandag tot en met vrijdag 10.00-16.00 

Bijzonderheden Warme maaltijd 12.00 uur 

Mesa zorg 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO of WLZ 

Wat bieden ze alleen somatiek 

Locatie Herveld 

Website   https://www.mesazorg.nl/ 

Adres Plaats  Meeuwerdensestraat 2,  6674 MB Herveld 

Telefoonnummer 0488-429510 

contactpersonen  

e mail   

Wanneer   

Bijzonderheden jong volwassenen 
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De Bonte Koe 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO, WLZ, PGB 

Wat bieden ze wonen met 24 uur zorg, dagbesteding. 

Wilt u uw dag op een prettige manier doorbrengen? Wilt u onder 
de mensen blijven, samen koffie drinken, bewegen, spelletjes 
doen of de krant lezen? Met onze dagbesteding bieden we 
ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers in het 
behouden van hun zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. We 
bieden structuur en gezelligheid en daarbij een “aangeklede” 
lunch.   Bij het zorgcentrum is een fijne ruimte met keuken 
beschikbaar en een grote tuin met allerlei mogelijkheden 

Locatie Elst 

Website   https://zorgcentrumbontekoe.nl/ 

Adres Plaats  De Kist 57, 6661 ZE Elst 

Telefoonnummer 06 3333 7355 

contactpersonen Mona Hamoni,  locatiemanager 

e mail  info@zorgcentrumbontekoe.nl, meldingenwmo@overbetuwe.nl 

Wanneer  1 tot 4 dagen per week , afhankelijk van mogelijkheden en 
behoeften 

Bijzonderheden Optie vervoer 

Buurtpensions Buurtzorg 
Financieringsvorm/ aanvraag via  ZorgverzekeringsWet 

Wat bieden ze alleen somatiek 

Locatie diverse locaties in NL 

Website   https://www.buurtzorgpension.nl/ 

Telefoonnummer via lokale Buurtzorg 

e mail  info@buurtzorgpension.nl 

Bijzonderheden jong volwassenen 

mailto:info@zorgcentrumbontekoe.nl
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Zinzia Bemmel Lingehof 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Wmo, Wlz (ZIN en PGB) en Zvw. 

Wat bieden ze Somatiek, psychogeriatrie, hospicezorg, 
dagbesteding/dagbehandeling, revalidatiezorg, behandeling thuis 
door Ambulant Geriatrisch Team, tijdelijk verblijf, herstelzorg, 
logeren, hospice, 24-uurszorg. 

Wat biedt Zinzia Zorggroep bij verpleeghuis De Lingehof?  

Wij bieden mogelijkheden voor kortdurend verblijf en herstel. 
Heeft u een operatie achter de rug en voelt u zich nog niet sterk 
genoeg om thuis te herstellen? Dan kan een kortdurend verblijf bij 
De Lingehof een goede oplossing zijn. Kortdurend verblijf is gericht 
op herstel en terugkeer van kwetsbare ouderen naar de 
thuissituatie en gericht op ondersteuning van de mantelzorger. 
Zinzia heeft ook een Ambulant Geriatrisch Team dat u thuis 
ondersteunt. Daardoor kunt u ook met complexe ondersteuning in 
uw eigen omgeving blijven wonen. 

Dagbehandeling of dagbesteding 

Bij De Lingehof biedt Zinzia dagelijks opvang voor ouderen die nog 
thuis wonen. Hebt u behoefte aan gezelligheid, activiteiten die 
passen bij uw interesses, advies, begeleiding of behandeling? Dan 
kunt u terecht bij ons Dagcentrum De Appelbloesem. Door gebruik 
te maken van deze diensten kunt u vaak langer zelfstandig thuis 
blijven wonen. 

Hospicezorg 

Dit is zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn 
gekomen. Zorg waarbij rust en aandacht centraal staan. In een 
veilige, huiselijke omgeving doen we alles om u in deze fase te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld de pijn wegnemen of verzachten. Er 
gewoon voor u zijn. U leeft en woont zo veel mogelijk op uw eigen 
manier. Met familie en vrienden om u heen. Wij sluiten daar met 
onze zorg bij aan.  

Zinzia adviseert u graag over de zorg die het beste past bij uw 
situatie. Bij twijfel kunt u gerust contact opnemen met ons 
klantbureau via e-mail klantbureau@zinzia.nl of telefoon 088 311 
42 00. 

 

Locatie bemmel 

Website   www.zinzia.nl  

Adres Plaats  Gouden Appel 122, 6681 WP Bemmel 

http://www.zinzia.nl/
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Telefoonnummer 088-311 42 00 

contactpersonen Klantbureau Zinzia 

e mail  klantbureau@zinzia.nl 

Wanneer  klantbureau maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur/ Zaterdag 
via De Lingehof 

Bijzonderheden Ook zaterdag geopend.  

- Een warme maaltijd mogelijk. 

Lucifer Alverna 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO : navraag bij WMO loket/ WLZ 

Wat bieden ze Wonen met zorg of begeleiding 

Locatie Alverna 

Website   https://www.luciver.nl/ 

Adres Plaats  Leemweg 134    6603 AM Wijchen 

Telefoonnummer 024-6413141 

contactpersonen  

e mail  info@luciver.nl 

Wanneer   

Bijzonderheden Het is mogelijk voor echtparen in de appartementen te wonen of 
dichtbij uw partner in een aanleunwoning 

Attent zorg en behandeling 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WLZ 

Wat bieden ze Somatiek en PG 

Locatie  

Website   www.attentzorgenbehandeling.nl/ 

Adres Plaats  Rheden 
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Telefoonnummer 088-2883689 

contactpersonen  

e mail  info@attentzorgenbehandeling.nl 

Wanneer   

Bijzonderheden  

Herbergier Velp 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WLZ 

Wat bieden ze Pg 

Locatie Velp 

Website   https://www.luciver.nl/ 

Adres Plaats  Leemweg 134    6603 AM Wijchen 

Telefoonnummer 06-47587545 

contactpersonen Dorien Put 

e mail  info@luciver.nl 

Wanneer   

Bijzonderheden  
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Respijtzorg,  alleen pgb of  zonder indicatie 

 

 

  

De Zorggezel 
Financieringsvorm/ aanvraag via  pgb, particulier mogelijk zorgverzekeraar 

Wat bieden ze individueel thuis 

De Zorggezel maakt het mogelijk dat senioren met ondersteuning 
van een Zorggezel zo lang mogelijk, veilig en vertrouwd thuis 
kunnen blijven wonen. Ook als u in een verzorgingshuis woont 
kunt u gebruik maken van onze diensten. 

Steeds vaker gaan senioren na een ziekenhuisopname sneller naar 
huis om te herstellen. Om te herstellen voelt men zich vaak het 
best in de eigen omgeving, waar iemand langzaam weer het 
vertrouwde leven oppakt. Een Zorggezel kan helpen bij dit herstel, 
waarbij de nadruk ligt op ondersteuning in zelfredzaamheid. 

Niet alle mensen vinden het fijn om deel te nemen aan 
groepsactiviteiten. Hierbij worden mensen bij elkaar gezet, en 
dan? Gelukkig is er een alternatief; dagbesteding thuis met een 
Zorggezel. Wij kunnen een Zorggezel introduceren die u thuis 
bezoekt om samen activiteiten te ondernemen. Dit kan zowel 
binnen als buiten, net wat u zelf wenst. 

Waarom klanten kiezen voor De Zorggezel: de goedkoopste 
aanbieder in de markt, de hoogste kwaliteit, dienstverlening op 
maat, vast contactpersoon, gunstige en flexibele voorwaarden, 1 
vertrouwd gezicht en 100% tevredenheid. 

Benieuwd wat wij voor uw situatie kunnen betekenen? Neem 
contact op met De Zorggezel en ontdek alle gemakken. 

Website   https://www.zorggezel.nl/ 

Telefoonnummer 06-42540036 

contactpersonen Rianne Vermaas  

e mail  info@zorggezel.nl 
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Saar aan huis 
Financieringsvorm/ aanvraag via  pgb, particulier, mogelijk zorgverzekeraar 

Wat bieden ze individueel thuis 

Website   www.saaraanhuis.nl 

Telefoonnummer 0344-227303 

contactpersonen Tine Reinders vestigingsmanager 

e mail  tine.reinders@saaraanhuis.nl 

Home instead 
Financieringsvorm/ aanvraag via  particulier, WLZ 

Wat bieden ze individueel thuis 

Website   https://www.homeinstead.nl 

Telefoonnummer  

contactpersonen  

e mail   

Zuster Jansen 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Particulier en PGB vanuit de WLZ 

Wat bieden ze individueel thuis 

Thuiszorg bij dementie, laagcomplexe ouderenzorg zoals: 5-uurs 
zorg, 24-uurs zorg, nachtzorg, terminale thuiszorg 

Website   https://www.zusterjansen.nl/ 

Telefoonnummer 020-6366837 

contactpersonen contactpersonen Zorg coördinator (meerdere collega’s) 

e mail  info@zusterjansen.nl 
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Thuiszorg Totaal 
Financieringsvorm/ aanvraag via  WMO/WLZ/Zvw 

Wat bieden ze individueel thuis 

Website   https://arnhem.thuiszorgtotaal.nl 

Telefoonnummer 026-2022076 

contactpersonen  

e mail  arnhem@thuiszorgtotaal.nl 

Mantelaar 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Zorgverzekeraar /  WLZ 

Wat bieden ze individueel thuis 

Mantelaars komen minimaal twee uur per bezoek langs 

Website   www.mantelaar.nl 

Telefoonnummer 085 – 0643030, iedere werkdag bereikbaar van 09:00-17:30 uur  

contactpersonen  

e mail  info@mantelaar.nl 

https://arnhem.thuiszorgtotaal.nl/
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Dagontmoeting  zonder indicatie met professionals en vrijwilligers 

 

 

 

Odensehuis 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Zonder indicatie 

Wat bieden ze Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek 
voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun 
familie en vrienden. 

In ontwikkeling is een locatie in Hemmen 

Website   https://odensehuizen.nl/odensehuis-algemeen/ 

http://odensehuisdoorwerth.nl/ 

Telefoonnummer 026-214 8066 

contactpersonen Annet Fleer 

e mail  annet.fleer@odensehuisdoorwerth.nl 

Ontmoeting, locatie nog onbekend 
Financieringsvorm/ aanvraag via  Zonder indicatie 

Wat bieden ze Ontmoetingsplek en dagopvang voor mensen met (beginnende) 
dementie, mantelzorgers, wijkbewoners 

In ontwikkeling in Elst 

Website   www.fortewelzijn.nl 

Telefoonnummer (085) 040 60 66 

contactpersonen Jose Huisman 

e mail  Jose.Huisman@fortewelzijn.nl 


