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Hulp voor mantelzorgers in Nieuwegein 
 

In dit overzicht leest u welke hulp u als mantelzorger via het Steunpunt Mantelzorg 

Nieuwegein kunt krijgen in deze tijden van het coronavirus. En welke hulp er via andere 

organisaties mogelijk is.  

Ook vindt u in deze flyer veel tips, bijvoorbeeld hoe u hulp via uw eigen netwerk kunt regelen. 

Hoe u contact houdt met een naaste in het verpleeghuis nu u niet op bezoek mag komen.  

Vragen? Bel het steunpunt Mantelzorg Nieuwegein! 

 

ADVIES EN HULP VIA HET STEUNPUNT MANTELZORG 

 

Het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein helpt u graag in deze tijden van het coronavirus. U kunt 

ons bellen via het nummer telefoon 06 835 568 74. We zijn bereikbaar op maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken. 

We kunnen vanuit het steunpunt de volgende hulp voor u regelen: 

• Boodschappen doen 

• Vervoer naar arts of ziekenhuis 

• Medicijnen ophalen bij de apotheek 

• Hond uitlaten 

• Dagelijks of wekelijks telefonisch contact (belcirkel) met iemand van het steunpunt of 

een mede-mantelzorger 

Heeft u andere hulp nodig? Vragen, behoefte om even te overleggen over de knelpunten waar 

u tegenaan loopt of zoekt u een luisterend oor? Wilt u in contact komen met mantelzorgers die 

in dezelfde situatie zitten als u? Bel ons en we kijken wat we voor u kunnen doen. 

 

HULP VIA ANDERE ORGANISATIES IN NIEUWEGEIN 

• Kijk op de website van de gemeente www.nieuwegein.nl welke lokale initiatieven en 

hulpmogelijkheden er zijn. 

• Een individuele hulpvraag of juist een aanbod van hulp kunt u plaatsen op de website 

van het VrijwilligersHuis Nieuwegein: www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl 

• Ook op de websites van de verschillende wijken staan initiatieven vermeld. 

• Is uw naaste dementerend en is er een casemanager dementie die u begeleid? Wellicht 

kan de casemanager u ook helpen bij de knelpunten waar u deze weken als 

mantelzorger tegenaan loopt.    

 

NETWERK INSCHAKELEN 

• Wie uit je eigen netwerk of dat van uw naaste kan helpen? Broers, zussen, tantes, 

ooms, neven of nichtjes, kinderen, kleinkinderen? Buurtgenoten, mensen in de straat? 

Via de kerk, (sport)vereniging, ouderenbond, hobbyclub etc.  

• Vraag tijdig om hulp, wacht niet tot het echt niet meer gaat. 

• Mensen helpen graag, durf te vragen. 

 

 

http://www.mantelzorgnieuwegein.nl/
http://www.nieuwegein.nl/
http://www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/
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PROFESSIONELE HULP 

• Welke hulp heeft uw naaste van thuiszorg of huishoudelijke hulp? Kan die iets 

betekenen? Misschien kan de huishoudelijke hulp wat minder stofzuigen en heeft ze 

daardoor tijd voor een paar boodschappen. Of wil de medewerkster van de thuiszorg 

uw naaste helpen met het opstarten van beeldbellen via WhatsApp, Skype of een 

andere toepassing, zodat u toch even contact kunt hebben.   

• Heeft de professional wellicht oudere kinderen die nu doordat scholen en 

vervolgopleidingen stil liggen tijd over hebben? Zouden ze als boodschappenhulp 

wellicht tegen een kleine vergoeding boodschappen kunnen doen voor uw naaste? 

 

BOODSCHAPPEN EN ETEN 

• Bestel boodschappen online en laat ze bij uw naaste bezorgen. 

• Supermarkten en slagers verkopen vaak kant-en-klaarmaaltijden. 

• Is er iemand in de straat die een boodschap voor uw naaste kan doen? Kent u niemand 

in de straat van uw naaste? Doe een briefje door de brievenbussen in de straat, vraag 

om hulp. Veel mensen willen graag helpen. Laat de boodschapper (u of uw naaste) een 

Tikkie sturen via Whatsapp om de kosten te verrekenen.   

• Sommige restaurants verkopen ze gesloten voor lunch en diner afhaalmaaltijden. 

 

ALTERNATIEVE MANIEREN OM CONTACT TE HOUDEN ALS U NIET LANGS KUNT GAAN 

• Bel elke dag om of de paar dagen. Misschien kunt u met een aantal familieleden en 

bekenden een rooster maken, zodat er iedere dag (of elke ochtend en avond…) iemand 

belt. 

• Houd contact via WhatsApp, tekstberichten of beeldbellen. Stuur een spraakbericht, 

foto’s, filmpjes en breng zo wat levendigheid van uw dag op die manier bij uw naaste in 

huis. 

• Gebruik Skype of Facetime. 

• Het Ouderenfonds heeft een helpdesk Welkom Online. Voor hulp bij beeldbellen, contact 

houden via social media etc. Zie https://www.ouderenfonds.nl/helpdesk-welkom-online 

• Stuur post. Een kaartje of brief, tekeningen van de kleinkinderen. Schrijf bijvoorbeeld 

over wat u vandaag gedaan hebt. Of over leuke herinneringen die u samen hebt, 

misschien omlijst met een (kopie van) een oude foto.  

• Informatie over de maatregelen rondom de aangescherpte bezoekregeling 

verpleeghuizen: 

https://www.actiz.nl/nieuws/qa-omtrent-aangescherpte-bezoekregeling-verpleeghuizen 

 

UW NAASTE EENZAAM  

Is uw naaste eenzaam? Naast de alternatieve manieren om contact te houden (zie hierboven) 

kan uw naaste bellen met: 

• De Luisterlijn | 0900 0767 | Dag en nacht een luisterend oor | www.luisterlijn.nl 

 

• Zilverlijn van het Ouderenfonds | naast bellen is het ook mogelijk post te ontvangen via 

het project ‘Schrijfmaatje’ |  www.ouderenfonds.nl/nieuws/waardevol-contact-op-

afstand 

 

• Anbo | 0348 46 66 66 | www.anbo.nl 

 

  

http://www.mantelzorgnieuwegein.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/helpdesk-welkom-online
https://www.actiz.nl/nieuws/qa-omtrent-aangescherpte-bezoekregeling-verpleeghuizen
http://www.luisterlijn.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/nieuws/waardevol-contact-op-afstand
http://www.ouderenfonds.nl/nieuws/waardevol-contact-op-afstand
http://www.anbo.nl/
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EEN LUISTEREND OOR 

Hebt u als mantelzorger behoefte aan een luisterend oor, iemand bij wie u uw verhaal kunt 

doen, waarmee u uw zorgen kunt delen? U kunt bellen met: 

• Het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein 

06 835 568 74 (maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur) 

 

• De Luisterlijn | 0900 0767 | Dag en nacht een luisterend oor | www.luisterlijn.nl 

 

• Rode Kruis hulplijn | Voor informatie, advies, luisterend oor, praktische hulp (ook bij 

thuisisolatie en quarantaine) | 070 – 44 55 888 

 

OVERZICHT VAN DE ZORG DIE NODIG IS 

Mocht u zelf ziek worden, dan moet iemand anders tijdelijk de zorg (onverwacht) van u 

overnemen. Dan is het handig als informatie over medicijnen, belangrijke telefoonnummers, 

instructies voor de verzorging etc. op papier staan. U kunt uit voorzorg vast een overzicht 

maken aan de hand van een checklist, zie  

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/delen-van-de-zorg/vervangende-

zorg-voor-mantelzorgers-respijtzorg/tips-voor-het-overdragen-van-de-zorg 

 

APPS OM DE ZORG ONDERLING AF TE STEMMEN 

 

Zorgt u met meerdere mensen voor iemand? Maak een WhatsAppgroep aan om de zorg af te 

stemmen. Of gebruik een app die daar speciaal voor is gemaakt: 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/technologie-in-de-zorg/e-health-of-

zorg-via-internet 

 

OMGAAN MET STRESS 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/omgaan-met-stress-in-tijden-van-coronavirus/ 

 

LANDELIJKE INITIATIEVEN 

• We helpen | Hulp aanbieden of vragen 

www.wehelpen.nl 

 

• Rode Kruis 

www.ready2help.nl 

 

VRAGEN OVER GEZONDHEID 

Heeft u vragen over uw gezondheid of die van uw naaste, neem dan contact op met de 

huisarts, de GGD of het RIVM. |  www.ggd.nl  | www.rivm.nl 

De belangrijkste voorzorgmaatregelen om besmetting te voorkomen op een rijtje: 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-

coronavirus-te-verkleinen/ 

 

http://www.mantelzorgnieuwegein.nl/
http://www.luisterlijn.nl/
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/delen-van-de-zorg/vervangende-zorg-voor-mantelzorgers-respijtzorg/tips-voor-het-overdragen-van-de-zorg
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/delen-van-de-zorg/vervangende-zorg-voor-mantelzorgers-respijtzorg/tips-voor-het-overdragen-van-de-zorg
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/technologie-in-de-zorg/e-health-of-zorg-via-internet
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/technologie-in-de-zorg/e-health-of-zorg-via-internet
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/omgaan-met-stress-in-tijden-van-coronavirus/
http://www.wehelpen.nl/
http://www.ready2help.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.rivm.nl/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-coronavirus-te-verkleinen/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-coronavirus-te-verkleinen/
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OVERIGE INFORMATIE  

Mantelzorg en coronavirus: 

www.mantelzorg.nl/coronavirus 

Uitgebreide informatie van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Dementie en corona: 

https://dementie.nl/nieuws/omgaan-met-mensen-met-dementie-tijdens-corona 

MS en corona: 

https://www.nationaalmsfonds.nl/nieuws/ms-en-corona-wat-is-verstandig/ 

Reuma en corona: 

https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/ 

 

KOSTEN 

Tip: houd een lijstje bij van alle (extra) kosten die u maakt door de zorg voor uw naaste. En 

bewaar bonnetjes, facturen, betalingsbewijzen. Mogelijk zijn de kosten aftrekbaar van de 

belasting. Zie ook www.meerkosten.nl/belastingvoordeel (let op: dit zijn de regels voor 2019; 

begin 2021 staande de afspraken voor 2020 online. Die zullen echter in grote lijnen 

overeenkomen met die van 2019). 

 

Heeft u aanvullingen op dit overzicht? Mail ze naar info@mantelzorgnieuwegein.nl 
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