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   https://www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis 

 

   https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/ 
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   Ouderen met dementie leren beeldbellen      Handleiding voor familieleden 

 

https://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/uimg/opnieuwgeleerd/b94311_att-ouderen-met-dementie-leren-beeldbellen.pdf
https://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/uimg/opnieuwgeleerd/b94311_att-handreiking-beeldbellen-met-mensen-met-dementie-voor-familieleden-def.pdf
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  https://vimeo.com/422398446 

 

 
  Pyranello: New World       Thuisconcert Gerard Alderliefste 

 

 
   https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg 
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  Mantelzorg app Google Play   Mantelzorg app App Store voor iPhone   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantelzorgnl.app2&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/mantelzorgnl/id1515463836
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Odensehuis HW ….. http://odensehuishw.nl  

Odensehuis Landelijk 
Platform 

….. http://odensehuizen.nl 

Alles Zelf (o.a. 
maaltijdservice) 

….. https://www.alleszelf.nl   

Beweegposter ….. 
https://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/VIL_BEWEGEN_POSTER_LIG
GEND_DIGI.pdf  

Beweegfilmpjes van 
Cordaan 

….. https://www.youtube.com/channel/UCg1BHzvBWBZdBY46N5Uus-g  

Dementie.nl ….. https://dementie.nl 

Dementie Online (hulp voor 
mantelzorgers van mensen 
met dementie) 

….. https://www.dementieonline.nl/  

Dementie op jonge 
leeftijd: 

  

Kenniscentrum Dementie 
op Jonge Leeftijd 

….. https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/nieuws-en-info/naasten/  

(Dementie.nl) ….. 
https://dementie.nl/dementie-op-jonge-leeftijd/de-signalen-van-dementie-op-
jonge-leeftijd  

Jong Dementie.nl ….. http://www.jongdementie.info/  

Dementie web (de 
handwijzer)) 

….. https://www.dementieweb.nl/dementiekoffer/handwijzer/  

Dementie web (meedoen 
met de dementie dagboeken) 

….. https://www.dementieweb.nl/meedoen-met-de-dementiedagboeken/ 

Dementie winkel ….. http://www.dementie-winkel.nl 

Documentaires over 
dementie  

….. https://dementie.nl/films/documentaires-over-dementie  

Familias – nieuwsbrief voor 
mantelzorgers van mensen 
met dementie 

….. https://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/  

Fietsen Alle Jaren ….. https://fietsenallejaren.nl/ 

Fotofabriek ….. https://www.fotofabriek.nl/levensboek-maken/ 

Goudmantel Inspiratiegids 
voor mantelzorgers 

….. 
https://www.radboudumc.nl/getmedia/88afeb07-971f-4016-b31d-
cde230aa6f0b/GOUDmantel_Inspiratiegids_Radboudumc-2018.aspx 

Grijs, Groen en Gelukkig ….. https://www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig/over-grijs-groen-gelukkig-0 

Handen in Huis (landelijk, 
ook in de Hoeksche Waard) 

….. https://www.handeninhuis.nl 

Help mij zorgen (Respijt-
mogelijkheden HW) 

….. https://helpmijzorgen.nl/hoekschewaard/ 

Hulpmiddelen – “Fysic” ….. https://www.fysic.nl/home  

Innovatiekring Dementie 
(Dé) 

….. https://www.innovatiekringdementie.nl 

Mantelzorg.nl  ….. https://mantelzorg.nl/  
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Miracles of Music – 
(muziektherapie) 

….. https://miraclesofmusic.nl/muziektherapie/  

MEE mantelzorg HW ….. https://www.meemantelzorg.nl/gemeentes/hoeksche-waard/ 

Onthou Mens ….. https://onthoumens.be/node/142/15-communicatietips  

Opnieuw geleerd, Oud 
gedaan 

….. https://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/ 

Personenalarmering ….. 
https://www.alleszelf.nl/personenalarmering/personenalarmering-vergelijken 
https://www.dementie-winkel.nl/gunstige-woonomgeving-alarmering  

Samen 
Dementievriendelijk 

….. https://samendementievriendelijk.nl/  

Slechthorendheid:   

Erasmus MC  gehoor- en 
spraakcentrum 

….. https://www.erasmusmc.nl/kno/patientenzorg/gscvolwassenen/  

Hoormij NVVS (Nederlandse  
Vereniging Voor 
Slechthorenden) 

….. https://www.stichtinghoormij.nl/  

Stichting 2109 ….. https://www.2109.nl/ 

Stichting Alzheimer 
Nederland 

….. https://www.alzheimer-nederland.nl 

Stichting Present HW 
(vrijwilligers makelaar) 

….. https://stichtingpresent.nl/hoekschewaard/  

Verlies en rouw 
begeleiding “Doorleven” 

….. http://www.praktijk-doorleven.nl/  

Verlies en rouw 
begeleiding “Kwadraad” 

 

….. https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/verlies-rouw/  

Vervoer:   

ANWB Automaatje (ook in 
Hoeksche Waard) 

….. https://www.welzijnhoekschewaard.nl/hulp/vrijwillig-vervoer 

Taxi Lokaal Hoeksche 
Waard 

….. http://taxihoeksewaard.nl/docs/folder-vervoer-lokaal.pdf  

Valys (landelijk) ….. https://www.valys.nl/  

We Helpen   ….. https://www.wehelpen.nl/ 

Your Look for Less  ( o.a. 
comfort broeken zonder rits) 

….. https://www.your-look-for-less.nl/search.html?query=broeken  

Zorg en zorgpakketten:   

Informatie Langdurige Zorg ….. https://www.informatielangdurigezorg.nl/zzp-zorgprofiel  

Kies Beter ….. https://www.kiesbeter.nl/  

Kies voor je zorg ….. https://kiesvoorjezorg.nl/  

Rijksoverheid ( vraag en 
antwoord) 

….. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-
zorginstellingen/vraag-en-antwoord/hoe-vind-ik-een-verpleeghuis-of-
verzorgingshuis-bij-mij-in-de-buurt  
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