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Odensehuis Hoeksche Waard:  http://odensehuishw.nl 

 

Odensehuizen landelijk platform: http://odensehuizen.nl 

 

Alles Zelf    https://www.alleszelf.nl  

Met o.a. maaltijdservice https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-

ouderen/maaltijd-voorziening/maaltijdservicenl  

Dementie.nl:    https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen 

 

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

Deze unieke winkel maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen  

met dementie op een leuke en praktische manier aan te passen én  

meer kennis en begrip te ontwikkelen voor de aandoening. 

  

 

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

 

Handen in huis:    https://www.handeninhuis.nl 

Een landelijke organisatie, ook in de Hoeksche Waard. 

 

Respijtzorg Maison Patrick  http://www.maison-patrick.nl 

 

Samen Dementievriendelijk:  https://samendementievriendelijk.nl 

 

Stichting Alzheimer Nederland:  https://www.alzheimer-nederland.nl 

Veel informatie over alles wat met dementie te maken heeft. 

Verlies en rouw begeleiding:  http://www.praktijk-doorleven.nl 

 

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

http://fietsenallejaren.nl/
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   https://www.youtube.com/watch?v=qRwS6UQzQh8 

https://www.youtube.com/watch?v=qRwS6UQzQh8
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  https://www.dementieonline.nl/ 

https://www.dementieonline.nl/
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  https://www.ishw.nl/wijkteam 

https://www.ishw.nl/wijkteam
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Steun uit je omgeving  
Vormen je mantelzorgtaken een zware belasting voor je? Kom je niet meer aan andere dingen toe of heb 
je het gevoel dat je in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in jouw sociale 
netwerk zijn die je kunnen helpen. Hieronder vind je daarvoor enkele tips.  

 

Sociaal netwerk als ondersteuning 
 Een sociaal netwerk is een kring van mensen met wie je regelmatig contact hebt. Bijvoorbeeld 

vrienden, familie of kennissen. Deze mensen kunnen een belangrijke steun voor je zijn: Je kunt met 
hen de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor minder zwaar. 

 Je kunt je verhaal bij hen kwijt en ervaringen uitwisselen.  

 Het kan je een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van je kunnen overnemen. 

 Een sociaal netwerk maakt je wereld groter. 
 

Vraag om hulp 
Hulp komt meestal niet vanzelf op je af. Vaak willen mensen je best helpen, maar weten ze niet dat je hulp 
nodig hebt. Je zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan je naaste familie, maar ook aan 
andere mensen in je omgeving.  

 

Inzet van een vrijwilliger 
Ook kun je de hulp van een vrijwilliger inroepen. Zo vergroot je het sociale netwerk van degene voor wie je 
zorgt. Bovendien kun je even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt. Lees meer 
over vrijwilligerszorg of zoek adressen van vrijwilligersorganisaties bij je in de buurt.  

 

Apps en websites voor organiseren van de zorg 
Als je met verschillende mensen in je omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. 
Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kun je via een beveiligde website afspraken 
plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden 
hiervan zijn www.wehelpen.nl, carenzorgt.nl en getfello.com. Of kijk in het overzicht van apps en websites.                                                                                
Stel je vraag over steun uit je omgeving in de community.  

 

Meer informatie en ondersteunend materiaal 
Websites en apps voor delen van de zorg  
8 tips om zorg(en) te delen  
Tijd voor jezelf (website)  
Delen van de zorg  
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