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Inleiding
U doet er alles aan om uw naaste te ondersteunen. U bent
op zoek naar informatie of naar ondersteuning. De meeste
mensen willen, als ze ouder worden, zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Dat geldt ook voor mensen met dementie.
Dat kan vaak alleen met voldoende steun, begeleiding en
hulp van de naasten, familie, vrienden, bekenden,
vrijwilligers en professionals.
Deze keuzewijzer biedt u een overzicht van de hulp, zorg en
begeleiding die beschikbaar zijn voor mensen met dementie
en hun naasten in Maastricht, Meerssen, Valkenburg,
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Aan de hand
van veelvoorkomende vragen toont de keuzewijzer u een
passend aanbod. Dit kan u helpen bij het zorgen voor uw
naaste met dementie. U leest hoe u gebruik kunt maken van
het aanbod en met wie u contact kunt opnemen.

De zorg voor uw naaste is waardevol, maar het kan ook
intensief zijn. Vraag tijdig (professionele) hulp en ondersteuning aan! Dit helpt u om het vol te houden. En het geeft
u de tijd om rustig te kiezen uit het aanbod, ook als hulp nu
nog niet dringend nodig is. Wij hopen dat de keuzewijzer u
helpt bij het vinden, aanvragen en organiseren van de
ondersteuning die nodig is om het samen vol te kunnen
houden.
In deze keuzewijzer is veel informatie opgenomen,
maar waarschijnlijk is het document niet compleet.
Ook wordt informatie gegeven over kosten. Het kan
zijn dat bedragen in de praktijk afwijken. Vraag dit
altijd na.
Heeft u nog tips voor het uitbreiden en/of verbeteren
van deze keuzewijzer, dan horen wij dat graag.
Deze tips kunt u aan ons doorgeven via het volgende
mailadres:
keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl
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Is het dementie of niet?

INHOUDSOPGAVE

“Ik merk verschil aan mijn partner of ouder...
Kan het dementie zijn?“

Er is iets niet pluis. U merkt veranderingen in denkprocessen
en gedrag van uzelf of uw naaste. Denk hierbij aan geheugen-, concentratie- of taalproblemen (ook wel cognitieve
problemen genoemd) of verminderd initiatief, somberheid en
angst. De dagelijkse dingen zijn minder vanzelfsprekend.
Wat is er aan de hand? Uw behoefte aan informatie en
duiding van de signalen wordt steeds groter. Maar waar
begint u?
Bemerkt u problemen bij uzelf of uw naaste zoals hierboven
beschreven, bespreek dit dan met uw huisarts. De huisarts
kan u en uw naaste geruststellen, op weg helpen naar een
diagnose of uitsluiten dat het om dementie gaat.

1.1		 Waar kan ik meer informatie vinden over
de eerste symptomen van dementie?
“Ik maakte me zorgen om de vergeetachtigheid van mijn
man en ben toen met hem naar de huisarts gegaan. De
huisarts gaf na een gesprek met mij en mijn man aan dat
het hem goed leek om het geheugen te laten onderzoeken
op de geheugenpoli in het ziekenhuis.
Mijn man vond dit eigenlijk niet nodig maar gelukkig kon de
huisarts hem overtuigen.”
Een mantelzorger – 73 jaar
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Informatie over eerste symptomen van dementie
Aanbieder /
Wat is het?
Dementie.nl

Zorgwijzer geheugen

Welke hulp wordt geboden?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
•	Betrouwbare informatie over
www.dementie.nl
dementie.
Maak een eigen account aan en bewaar interessante
• Tips om u voor te bereiden op het artikelen
gesprek bij de huisarts.
• Ervaringsverhalen
• De mogelijkheid tot vragen stellen
aan experts.
•	Informatie over het geheugen
Download of bestel via: www.hersenstichting.nl
(ga naar ‘webwinkel’, selecteer ‘hersenaandoeningen’
en over veranderingen van het
geheugen met het ouder worden. en vervolgens ‘zorgwijzer geheugen’)
•	Informatie over ouderdomsvergeetachtigheid en dementie.

1.2		 Wie stelt de diagnose?
De huisarts van uw naaste stelt zelf de diagnose of verwijst u
door naar één van de onderstaande instellingen voor uitgebreide diagnostiek. De huisarts maakt samen met u en uw naaste
de afweging of hij of zij doorverwezen moet worden naar één
van onderstaande organisaties. De huisarts houdt hierbij
rekening met uw wensen en die van uw naaste.

Wat kost het?
Gratis

Gratis

“Een voordeel van een tijdige diagnose is dat mantelzorger
en cliënt al in een vroeg stadium van de dementie leren met
de problematiek om te gaan. Zo kunnen relatieproblemen en
overbelasting van de mantelzorgers worden voorkomen.
Daar komt bij dat iemand dan nog goed in staat (en wils
bekwaam) is om samen met partner en familie beslissingen
te nemen over de toekomst en de gewenste zorg.”
Kitty D’Hoine, ouderenzorg voormalig Virenze-Riagg
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“Mijn vrouw, 67 jaar, heeft ernstige symptomen van
vergeetachtigheid. Ze wil er niets van weten, ze wil niet naar
de huisarts en ze wil er ook niet met de kinderen over praten.
Er is immers echt niets aan de hand! Ik ben naar de huisarts
gestapt en heb de situatie besproken.

De huisarts heeft de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
ingeschakeld. Zij kwamen bij ons thuis en na een paar
gesprekken stond mijn vrouw toch open voor onderzoek
en was de diagnose zo gesteld, waardoor we passende
hulp konden krijgen.”
Mantelzorger, 68 jaar

De diagnose
Wie stelt de
diagnose?
Huisarts

Welke hulp wordt
geboden?
Onderzoek en diagnose.

Geheugenpoli
van MUMC+

Onderzoek en diagnose.

Diagnostisch
Onderzoekscentrum
Psychogeriatrie (DOCPG) van MUMC+
MET ggz

Onderzoek en diagnose voor
75-plussers met
meerdere gezondheidsproblemen.

Lionarons-GGZ

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Maak een afspraak bij uw huisarts.
Niet alle huisartsen stellen zelf de diagnose. Zij zullen u
mogelijk doorsturen naar één van onderstaande instellingen:
043-38 77 100 | www.mumc.nl
(zoekterm ‘geheugenpoli’)
043-38 76 520 | www.mumc.nl
(zoekterm ‘DOC-PG’)

Onderzoek en diagnose bij u thuis. 043-3299699 (Maastricht)
043-3299780 (Vaals)
www.metggz.nl
Diagnostiek bij u thuis met
onderzoek naar zorgbehoefte,
behandeling en ondersteuning.

088-16 61 100
www.lionarons-ggz.nl

Wat kost het?
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel het
eigen risico.
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel het
eigen risico.
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel het
eigen risico.
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Dementie en nu…?
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“Ik had het wel verwacht, maar toch schrik ik van de diagnose
Hoe gaat het leven thuis nu verder?”

De diagnose blijkt dementie te zijn. U wilt snappen wat
er in uw naaste omgaat. En u wilt het veranderende gedrag
begrijpen, zodat u zo goed mogelijk kunt reageren.
Ook uw naaste kan veel vragen hebben. Hoe gaat het
nu verder? Wie helpt daarbij en hoe gaan jullie dit samen
aanpakken? Mensen zoals een casemanager kunnen u
helpen bij het maken van moeilijke keuzes en bij het
inschakelen van hulp.

2.1		 Ik wil begrijpen wat er in mijn naaste met
dementie omgaat en hoe ik hiermee om kan
gaan.
“Ik heb veel aan de cursus Partner in Balans gehad, het is
een goed hulpmiddel. Vooral door er actief mee bezig te
zijn, durf ik nu ook meer te lezen. Ik heb geleerd dat je zelf
ook heel veel invloed hebt op degene met Alzheimer (trucjes
van veilige omgeving, regelmaat en één boodschap per
keer, versimpelen) en dit gaf me hoop op de toekomst. Ga
nu eerder ervan uit dat die schrikbeelden niet gebeuren in
plaats van wel gebeuren en dat ik er zelf ook veel aan kan
doen. Maar je kunt niet overal op voorbereid zijn.”
Deelnemer ‘Partner in Balans’
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Omgaan met dementie
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Internet
Dementie.nl
Online seminar
van CZ

Partner in Balans, een
online cursus voor
naasten van mensen
met dementie.

Dementiegame
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Hoe kunt u hier gebruik van maken? / Contactgegevens

Wat kost het?

Zie 1.1 “Waar kan ik meer informatie vinden over
de eerste symptomen van dementie?”
In het online seminar
ontvangt u praktische tips van
geriaters, mantelzorgers en
casemanagers dementie.
De online cursus is gericht op het
behouden van een gezonde balans
in het dagelijks leven. Gedurende 8
weken krijgt verdiepende informatie
over het thema en leert u reflecteren
op uw persoonlijke situatie.
U wordt daarbij begeleid door een
deskundige coach.
• Leren hoe u het beste kunt
omgaan met mensen met
dementie, in de verschillende
vormen en stadia.
• In contact komen met lotgenoten,
via het forum van Alzheimer
Nederland (app).

www.dementie.nl | 013-59 49 110
Voor CZ-klanten biedt CZ overige diensten
zoals de mantelzorgmap, online cursus en een mantelzorgboek.

Gratis

Partner in Balans is ontwikkeld voor naasten van mensen met
dementie op jongere en oudere leeftijd. (zie ook 1.2)

Vergoed
vanuit de
basisverzekering.

Wilt u meer weten? Neem contact op via:
info@partnerinbalans.nl of kijk op www.partnerinbalans.nl

Voor mantelzorgers, familieleden, zorgprofessionals en
andere geïnteresseerden.
Beschikbaar op:
• de computer via de website: www.dementiegame.nl
• de smartphone of Ipad (download de app via de app-store)
www.sevagram.nl (ga naar naar kopje ‘extra diensten’ en
vervolgens ‘Dementiegame’)

U betaalt wel
het eigen risico.

Gratis
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Omgaan met dementie (vervolg)
Wat is het?
Persoonlijk contact
Alzheimer Café
Maastricht, Vaals en
Gulpen

Welke hulp wordt geboden?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? / Contactgegevens

Informele bijeenkomsten voor
mensen met dementie, partners,
familieleden, hulpverleners en
belangstellenden om informatie te
krijgen en/of ervaringen met elkaar
te delen.

• Alzheimer Café Maastricht: Iedere 1e woensdag van de maand bij Gratis
Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12a in Maastricht. Inloop vanaf
19.00u (tot 21.30u), zonder aanmelding. Contactpersoon: Judith
Lansink | 06-12 25 51 24 | alzheimercafemaastricht@gmail.com
• Alzheimer Café Vaals: Iedere 3e woensdag van de maand bij Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148 in Vaals. Inloop vanaf
14:30u. (tot 17:00u), zonder aanmelding.
Contactpersoon: Mirjan Serree en Maria Aarts | 043-4072643
0900 77 74 777 | alzheimercafevaals@gmail.com
• Alzheimer Café Gulpen: Iedere 1e woensdag van de maand in de
parochiezaal van de Sint Petruskerk te Gulpen. Inloop vanaf 14.00
(tot 16.00u), zonder aanmelding. Contactpersoon: Fons Bessems
06-30 89 54 30 | fbessems@ziggo.nl
U hoeft zich niet aan te melden. www.alzheimercentrumlimburg.nl
Gratis
(onder kopje ‘maatschappelijk’) | dialogen@alzheimercentrumlimburg.nl

Dialogen rondom
Dementie

Lezingen over diverse onderwerpen
in het MUMC+ (4 keer per jaar).

Cursus/themabijeenkomsten voor
mantelzorgers van
naasten met dementie

Vergroten van kennis over dementie Voor meer informatie bel: 043-32 15 046 (maandag t/m donderdag
en ontvangen van tips voor omgang van 8.30 uur t/m 12.30 uur en van 13.00 uur t/m 17.00 uur,
met uw naaste met dementie.
op vrijdag van 08.30 uur-12.30 uur.) | of bezoek de website:
www.mantelzorgzuid.nl (ga naar ‘mantelzorgers’ en vervolgens
‘activiteiten’) | info@voormantelzorgers.nl
Diverse praktische cursussen voor
043-32 15 046 | www.academieinformelezorg.nl
mantelzorgers en vrijwilligers.
info@academieinformelezorg.nl

Academie voor
informele zorg

Wat kost het?

Gratis

Gratis
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Omgaan met dementie (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? / Contactgegevens

Wat kost het?

Producten
Waaier
‘Partner in Balans’

Tips van en voor partners van
mensen met geheugenklachten

Bestellen van de waaier: stuur een e-mail naar
info@alzheimercentrumlimburg.nl
(met uw naam en adres en aanduiding waaier Partner in Balans)

Kleine financiële
bijdrage

Overig
Trainingen voor
vrijwilligers en
mantelzorgers
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Zes korte online trainingen voor
Aangeboden door Humanitas. 020-52 31 100
iedereen die zich inzet voor een
www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers
ander. Met nuttige handvatten voor info@humanitas.nl
het omgaan met mensen en emoties.

Gratis
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2.2		 Wie kan ons verder helpen
na de diagnose dementie?
U merkt dat uw naaste steeds meer hulp nodig heeft,
hoewel hij of zij dat mogelijk zelf niet ziet. Er komt steeds
meer terecht op uw schouders. Vindt u het moeilijk om
hulp te vragen of lukt het u niet goed om hulp en/of
ondersteuning zelf te regelen? U kunt altijd terecht bij uw
huisarts. Of u kunt uw vragen stellen aan een casemanager
of een wijkverpleegkundige. Zij komen bij u thuis en helpen
u bij het vinden van passende hulp en/of ondersteuning.

“Als ik had geweten wat ik nu weet, had ik veel eerder hulp
van anderen geaccepteerd. Het zou mij geholpen hebben bij
het accepteren van alle veranderingen waar we mee te maken
kregen. Maar ook bij het zoeken naar hulp die bij onze situatie
paste.”
Mantelzorger van iemand met gevorderde dementie
“Zonder de casemanager hadden wij de juiste zorg niet (op
tijd) kunnen vinden. De casemanager heeft ons vertrouwen
gegeven en was altijd bereid om te luisteren, advies en tips te
geven. In één woord fantastisch.
Hartelijk dank.”
Mantelzorger van iemand met dementie
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Professionals die u verder helpen na de diagnose dementie
Wat is het?
Huisarts

Welke hulp wordt
geboden?
Ondersteuning en advies

Praktijkondersteuner
Ouderenzorg

Begeleiding van ouderen vanuit de
huisartsenpraktijk.

Casemanager Dementie Begeleiding en emotionele steun
van mensen met dementie en hun
naasten in het omgaan met dementie en hulp bij het vinden, aanvragen
en organiseren van passende zorg en
ondersteuning.
Wijkverpleegkundige
Verzorging en verpleging,
ondersteuning en begeleiding, in
samenspraak met de persoon met
dementie en zijn of haar naasten.
Psychologische
Begeleiding en emotionele
begeleiding
ondersteuning van u en uw naaste.
En eventueel behandeling van uw
naaste met dementie.

Ambulante begeleiding
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Wekelijks bezoek van een ambulant
begeleider voor begeleiding in het
kader van Intensieve psychogeria
trische Thuisbegeleiding.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
U kunt contact opnemen met uw huisarts
voor de mogelijkheden.
U kunt contact opnemen met uw huisarts
voor de mogelijkheden.

Wat kost het?

Uw huisarts, wijkverpleegkundige of
Steunpunt Mantelzorg Zuid (043-32 15 046) verwijst u door.
043-36 90 676
www.hulpbijdementie.nl
maastrichtheuvelland@hulpbijdementie.nl

Vergoed vanuit de
basisverzekering

Vergoed vanuit de
basisverzekering
Vergoed vanuit de
basisverzekering

U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie voor een
Vergoed vanuit de
wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Uw huisarts, het WMO-loket basisverzekering.
en het sociale wijkteam in uw gemeente kunnen u hierbij helpen.
Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een van de onderstaande
organisaties. Zij nemen contact met u op voor een afspraak.
• MUMC+: 043-38 77 100
www.mumc.nl (zoekterm ‘geheugenpoli’)
• MET ggz: 043-3299699 (Maastricht) | 043-3299780 (Vaals)
www.metggz.nl
• Lionarons-GGZ: 088-1661100
www.lionarons-ggz.nl
Lionarons-GGZ: 088-1661100
www.lionarons-ggz.nl

Vergoed vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel
het eigen risico.

Vanuit WMO
gefinancierd

INHOUDSOPGAVE

Professionals die u verder helpen na de diagnose dementie (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt
geboden?
Sociaal Psychiatrisch
Begeleiding van mensen met
Verpleegkundige van
complexe problemen zoals ernstige
MET ggz
gedragsproblemen, of problemen
van psychiatrische aard.
Ergotherapeut
Hulp bij het zo zelfstandig mogelijk
functioneren van de persoon met
dementie, het ondersteunen van de
mantelzorger en uitleg/uitproberen
over te gebruiken hulpmiddelen.
Mantelzorgmakelaar
Helpt bij allerlei regeltaken op het
gebied van zorg, arbeid, welzijn,
van Steunpunt
wonen of financiën. Hierdoor hoeft u
Mantelzorg Zuid
zelf minder te regelen en komt u snel
bij het juiste loket.
Mantelzorgmakelaar via Om regeltaken van de mantelzorger
zorgverzekering
over te nemen.

MantelzorgNL,
landelijke vereniging
die opkomt voor
iedereen die zorgt
voor een ander

• Luisterend oor via de
mantelzorglijn
• Informatie voor mantelzorgers
• Juridisch advies
• Ervaringsverhalen van
mantelzorgers

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Uw huisarts verwijst u door.
MET ggz neemt contact met u op voor een afspraak.

Informeer naar de mogelijkheden via uw huisarts
www.edomah.nl (daarna ---> klik op ‘zoek een ergotherapeut’)

Wat kost het?
Vergoed vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel het
eigen risico.
10 behandelingen
in het basispakket.
U betaalt wel een
eigen risico.

043-32 15 046 | a.mullenders@mantelzorgzuid.nl
Steunpunt Mantelzorg Zuid is bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.30 uur en
van 13.00 uur t/m 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 uur-12.30 uur.

Gratis

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden
www.mantelzorgmakelaar.nl

Vrijwel alle
aanvullende
verzekeringen
vergoeden deze
kosten in 2019.
Check dit bij uw
zorgverzekeraar.
Mantelzorglijn:
€ 0,10 ct /min.

043-76 06 055 (tussen 09.00u en 16.00u)
www.mantelzorg.nl
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
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2.3		 Waar kan ik lotgenoten ontmoeten?
U maakt veel mee. Andere mensen die ook zorgen voor
iemand met dementie, begrijpen dat. U kunt met elkaar
praten over deze ervaringen. Misschien kunt u tips
uitwisselen, elkaar de weg wijzen of gewoon een praatje
maken.

“We gaan elke maand samen naar het Alzheimer Café.
Ik merk dat Peter het een prettig uitje vindt en ik heb er
inmiddels een paar aardige mensen ontmoet. We blazen
bij elkaar stoom af.”
Mantelzorger, 63 jaar over het Alzheimer Café

Lotgenotencontact voor mensen met geheugenproblemen
Aanbieder /
Wat is het?
Gespreksgroep voor
mensen met lichte
geheugenproblemen
(geen dementie)
Alzheimer Café

Contactgroep
mantelzorgers

18

Welke hulp wordt
geboden?
• Vergroten van kennis over en
acceptatie van vergeetachtigheid.
• Aanleren van vaardigheden.
• Uitwisselen van ervaringen met
lotgenoten.
Ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, hun partners, familie en
hulpverleners.
Lotgenotencontact, uitwisselen van
ervaringen onder begeleiding van
een ervaren mantelzorgconsulent
van Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Voor mensen met lichte geheugenproblemen.
U kunt hiervoor terecht op de geheugenpoli van het MUMC+

Wat kost het?

Elke keer wordt er een ander thema aan de orde gesteld.
Zie punt 2.1 (persoonlijk contact) voor meer informatie.

Gratis

Vergoed
vanuit de
basisverzekering

• Maastricht: Sphinxlunet 3: iedere 3e donderdag van de maand van Gratis
10.30u tot 12.00u
• Valkenburg: Berkelpein 99:
Iedere 1e woensdag van de maand van 10.00u tot 11.30u
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Lotgenotencontact voor mensen met geheugenproblemen (vervolg)
Aanbieder /
Wat is het?
Gespreksgroep
“Dementie krijg je
niet alleen”
Gespreksgroep
“Dementie, erover
praten helpt”

Steunpunt Mantelzorg
Zuid

Welke hulp wordt
geboden?
Gespreksgroep voor partners en
familieleden die zorgen voor iemand
met dementie.
Gespreksgroep voor partners van
jonge mensen met dementie
• Uitwisselen van ervaringen en
adviezen aan de hand van thema’s.
Informatie over dementie en
hulpverleningsinstanties.
Organisatie waar mantelzorgers
terecht kunnen voor ondersteuning
op diverse gebieden, lokaal en
regionaal.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
U kunt hieraan deelnemen wanneer uw partner/familielid dementie
heeft en cliënt is bij MET ggz (zie ook punt 1.2)
U kunt hieraan deelnemen wanneer uw partner dementie heeft en
cliënt is bij MET ggz (zie ook punt 1.2)

043-32 15 046 (maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.30
uur en van 13.00 uur t/m 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 uur12.30 uur.) www.voormantelzorgers.nl
info@voormantelzorgers.nl

2.4		 Welke zaken zijn verstandig om te regelen,
nu dit nog samen kan?
U en uw naaste kunnen nu nog goed samen praten
over belangrijke zaken en lastige keuzes. Wil uw naaste
bijvoorbeeld gereanimeerd worden als dat nodig is?
En tot hoe ver mag een medische behandeling gaan?
Nu kunt u dit samen nog bespreken en vastleggen.
Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Wat kost het?
U bent hiervoor
verzekerd.
Dit kost u niets.
Vergoed
vanuit de
basisverzekering.
U betaalt wel het
eigen risico.
Gratis

“Als notaris spreek ik regelmatig cliënten die zich in een
beginnend stadium van dementie bevinden. In mijn ervaring is
dementie een langzaam proces, waarbij de helderheid van
geest wordt vertroebeld door vlagen van mist, die steeds langer
en heftiger aanhouden. Maar tussen de vlagen door kan
iemand nog prima in staat zijn om zijn wil te bepalen en te
beseffen wat er gebeurt. Op zulke momenten is er dus geen
belemmering om belangrijke juridische handelingen te
verrichten, zoals de aanen verkoop van een woning of het
opstellen of wijzigen van een testament.”
Mr. Sandra Vivian Viveen, notaris bij Notea in Hilversum
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Verstandig om te regelen
Aanbieder /
Wat is het?
Rijvaardigheidsbewijs

Wilsverklaring van
mensen met dementie

Wettelijk
vertegenwoordiger
van mensen met
dementie

20

Welke hulp wordt
geboden?
Na de diagnose dementie is uw
naaste onbevoegd om auto te rijden.
In geval van ‘zeer lichte’ of ‘lichte’
dementie kan uw naaste een speciale
rijtest afleggen bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR). Als hij of zij daarvoor slaagt,
mag er in elk geval nog een jaar
gereden worden.
Zolang uw naaste nog wilsbekwaam
is, kan hij op papier vastleggen
welke medische behandelingen
hij nog wel of niet wil (verklaring
niet-reanimeren, aanwijzen van een
vertegenwoordiger die met de arts
mag praten en medische beslissingen
mag nemen).
Een persoon die benoemd is door de
kantonrechter tot:
• Mentor (regelt persoonlijke
zaken en neemt beslissingen
over de verzorging, verpleging,
behandeling of begeleiding van de
persoon met dementie)
• Bewindvoerder (regelt financiële
zaken)
• Curator (regelt financiële en
persoonlijke zaken)

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Bespreek dit met uw (huis)arts.
www.dementie.nl (ga naar ‘informatie’ en zoek naar ‘autorijden en
dementie’)
Klantenservice CBR: 0900-0210
(maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 17.30u) | www.cbr.nl

Wat kost het?

Bespreek de door u en uw naaste opgestelde wilsverklaring met de
huisarts. Er zijn standaard wilsverklaringen te vinden op internet,
maar u kunt deze ook zelf opstellen. Er zijn geen regels hoe u uw
wensen op moet schrijven. Schrijf duidelijk wat u wilt.
www.rijksoverheid.nl
(ga naar ‘onderwerpen’, categorie ‘familie, zorg en gezondheid’,
‘levenseinde en euthanasie’, ‘hoe stel ik een wilsverklaring op’)

Gratis

Verzoek voor wettelijke vertegenwoordiging indienen bij de
kantonrechter, door:
• partner of familieleden tot in de vierde graad of
• de instelling waar iemand verblijft of die begeleiding biedt.
Deze laatste moet dan wel aangeven waarom familie dit niet kan
aanvragen
U kunt deze zaken, en hoe dit te regelen, ook bespreken met uw
casemanager, wijkverpleegkundige en/of huisarts.
www.rijksoverheid.nl
(ga naar ‘onderwerpen’, categorie ‘Familie, zorg en gezondheid’
‘curatele, bewind en mentorschap’)

Hier zijn kosten
aan verbonden

Er zijn kosten
aan verbonden.
Informeer
hiernaar bij
het CBR.
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Verstandig om te regelen (vervolg)
Aanbieder /
Wat is het?
Levenstestament

Juridisch Loket

Mantelzorgmakelaar
via Steunpunt
Mantelzorg Zuid

Mantelzorgpas van CZ

Welke hulp wordt
geboden?
In het levenstestament wijst uw
naaste iemand aan die zijn belangen
behartigt, als hij daar zelf niet meer
toe in staat is en wie zijn financiën
regelt of medische beslissingen
neemt. Het levenstestament
voorkomt beschermingsmaatregelen
zoals curatele, beschermingsbewind
en mentorschap.
Het juridisch loket geeft eerste hulp
bij juridische vragen over
bijvoorbeeld een levenstestament.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Een levenstestament kunt u laten vastleggen bij de notaris,
maar dit hoeft niet. Via een onderhandse akte legt u ook
afspraken vast, maar een notarieel levenstestament biedt
meer zekerheid
www.juridischloket.nl (onafhankelijk advies door juristen)
www.notaris.nl
www.goedvertegenwoordigd.nl
www.dementie.nl (een notaris voor advies raadplegen:
ga naar ‘hulp en advies’ en klik vervolgens op ‘experts’)
Avenue Ceramique 2-6 in Maastricht
Inloopspreekuur bezoeken (maandag: 09.00u tot 11.00u &
donderdag: 14.00u tot 16.00u; maak telefonisch een afspraak)
0900-8020 (werkdagen van 09.00u tot 18.00u)
www.juridischloket.nl
Helpt bij allerlei regeltaken op het
Zie ook punt 2.2.
gebied van zorg, arbeid, welzijn,
043-32 15 046 (werkdagen van 08.30u tot 12.30u)
wonen of financiën. Hierdoor hoeft a.mullenders@mantelzorgzuid.nl
u zelf minder te regelen en komt u
snel bij het juiste loket.
Met deze pas kan iedereen meteen www.cz.nl (Gebruik de zoekfunctie)
088-55 57 777
zien dat u voor iemand zorgt en
wie uw vervanger is. Dus als u iets
overkomt kan er meteen contact
worden gezocht met uw vervanger.

Wat kost het?
Hier zijn kosten
aan verbonden
(zo’n €400,- tot
€1000,-).
Vraag hiernaar
bij het juridisch
loket of bij de
notaris.
Bellen:
€ 0,25 /min.
Inloopspreekuur
is gratis
Gratis

Gratis
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Samen leven met dementie

INHOUDSOPGAVE

“Samen leven met dementie…
Hoe richten we ons leven in, waar we ons allebei goed bij voelen?”

Uw naaste verandert en u verandert mee. Dat gaat de ene
dag gemakkelijker dan de andere dag. Ondanks de diagnose
dementie, wilt u graag gewoon verder leven, genieten, de
dingen doen waar u plezier aan beleeft.
Blijf actief, samen en apart
‘Rust roest’, ook voor mensen met dementie. Sociaal en
lichamelijk actief blijven is belangrijk, voor u en voor uw
naaste. U kunt samen wat ondernemen of ieder apart. Ook
voor uw naaste zijn er mogelijkheden om actief te blijven.

3.1		 Ons sociale netwerk wordt steeds kleiner,
waar kunnen we nieuwe contacten opdoen?
Een (sterk) sociaal netwerk is belangrijk, zeker voor mensen
met dementie en hun naasten. Het betrekken van naasten
bij de zorg voor de persoon met dementie maakt de zorg
minder zwaar.
Het doen van gezellige activiteiten of het delen van uw
zorgen en/of emoties zorgt ervoor dat u er niet alleen voor
staat.

23

INHOUDSOPGAVE

Activiteiten om nieuwe contacten op te doen
Aanbieder /
Wat is het?
Lotgenotencontact
Inlife (online platform)

Huppla.nl, voor familie,
vrienden en bekenden.

BordjeVol

Welke hulp wordt
geboden?
Alzheimer Café of de contactgroepen
van Steunpunt Mantelzorg Zuid
Helpt mensen met dementie en
mantelzorgers om de kracht van hun
sociale omgeving te benutten, door
op een positieve manier dagelijkse
gebeurtenissen met mensen om hen
heen te delen en ze te betrekken bij
de zorg.
Nodig vrienden en bekenden uit die
u willen helpen. Vraag wat ze willen
doen, zet dit in Huppla. Hulp inschakelen wordt zo gemakkelijker.
BordjeVol biedt mantelzorgers
inzicht, inspiratie, en activatie om
alert te zijn op overbelasting en dit
te voorkomen.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Zie voor meer informatie punt 2.3 onder
“lotgenotencontact voor mensen met dementie en hun naaste(n)”
Het online sociaal platform is beschikbaar op:
• de computer via de website
• de smartphone of Ipad (download de app via de app-store)
www.myinlife.nl
info@alzheimercentrumlimburg.nl

Wat kost het?

www.huppla.nl

Gratis

Gratis
Gratis

In overleg met een consulent van bijvoorbeeld Steunpunt Mantelzorg De consulent
Zuid wordt de methode doorlopen en een actieplan gemaakt.
kan u meer
vertellen over
eventuele
kosten
Soms wordt er
Huiskamers / Buurtbrök Deze initiatieven zijn er voor iedereen • Een overzicht van alle huiskamers en seniorenprojecten in
Maastricht Heuvelland vindt u in bijlage 1
een kleine eigen
/ Seniorenprojecten
die gezelschap zoekt, een kop koffie
• Buurtbrök is specifiek voor Maastricht. Een overzicht van
bijdrage
wil drinken of samen een activiteit
gevraagd
de vier locaties vindt u in bijlage 2
wil doen.
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Activiteiten om nieuwe contacten op te doen (vervolg)
Aanbieder /
Wat is het?
Trajekt:
beweegactiviteiten
specifiek voor ouderen

Welke hulp wordt
geboden?
Diverse beweegactiviteiten in de
buurten van Maastricht: in
groepsverband samen met andere
ouderen bewegen en op sportieve
wijze nieuwe mensen ontmoeten.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Kijk op www.trajekt.nl (via het initiatief ‘Meer Bewegen Voor
Ouderen’) voor meer informatie en een overzicht van de
beweegactiviteiten
Contactpersoon: Kirsten Rietbergen
06 52593081 | kirsten.rietbergen@trajekt.nl

WeHelpen (online)

• Het zoeken van een buurtgenoot
die kan helpen met bijvoorbeeld
een ritje naar het ziekenhuis, hulp
bij boodschappen, hond uitlaten
etc.
• Met anderen een besloten
netwerk aanmaken en samen de
zorg overzichtelijk delen.
Een uitgebreid aanbod aan
sportactiviteiten voor verschillende
leeftijdsgroepen.

Hoe concreter de vraag, hoe groter de kans op hulp.
Het is belangrijk een account aan te maken i.v.m. de privacy
en veiligheid. Dit kan snel en gemakkelijk via ‘aanmelden’.
Daarna kunt u gelijk kijken wie zich bij u in de buurt spontaan
aanbieden om te willen helpen.
www.wehelpen.nl (ga naar ‘hoe werkt het?’)
servicedesk@wehelpen.nl

U kunt hier terecht voor informatie,
advies en ondersteuning op het
gebied van wonen, welzijn, zorg,
inkomen, werk, ouder worden en
leven met een beperking.

U kunt bij de servicepunten altijd binnenlopen en
hier uw vraag neerleggen. Een afspraak maken is niet nodig
Een overzicht van de vier wijkservicepunten in Maastricht
vindt u in bijlage 3.

Maastricht Sport

Wijkservicepunten

Vrije inloop, dus u kunt zich per keer aanmelden.
043-35 04 500 | www.maastrichtsport.nl
info@maastrichtsport.nl

Wat kost het?
Neem contact
op met Trajekt
voor meer
informatie
rondom de
kosten
Gratis

Meeste sport
activiteiten zijn
gratis, soms een
kleine bijdrage.
Geusseltbad:
reguliere
toegangsprijzen.
Gratis
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3.2		 Welke activiteiten zijn er voor mensen met
(beginnende) dementie (buitenshuis)?
Welke interesses heeft uw naaste? Wat vindt u belangrijk?
U kunt eerst een keer langsgaan om de sfeer te proeven,
voordat u een keuze maakt. Heeft u graag hulp bij het maken
van een keuze? Neemt u dan contact op met een casemanager,
wijkverpleegkundige of consulent van Steunpunt Mantelzorg.
Ook bij uw huisarts kunt u altijd terecht met vragen.

“Ja, nu ik twee dagen naar de zorgboerderij kan gaan, dat vind
ik heel leuk. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven
moment heb gebeld [naar de zorgboerderij], zo van als er plek is
dan wil ik er graag naar toe, want ik voelde me eigenlijk een
beetje eenzaam. Ja, je bent de hele dag thuis en ik ga wel met
de hond uit. Maar ja, voor de rest zag ik verder niemand meer.”
Deelnemer dagbesteding op een zorgboerderij

Zinvolle invulling van de dag voor mensen met dementie
Aanbieder /
Wat is het?
Herinneringenkoor

Welke hulp wordt
geboden?
Samen zingen met lotgenoten

Stichting Vier het
Leven

Voor ouderen (vanaf 65 jaar), die niet
meer in staat zijn zelfstandig bioscoop,
theater, museum en concerten te
bezoeken.
Dagbesteding die kleinschalig is en/of
gericht op een speciale doelgroep en/
of op mensen met specifieke interesses
(bijv. creatief).

Bijzondere
dagbesteding

26

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Elke maandagmiddag van 15.00-16.00 (behalve
tijdens schoolvakanties) in het gebouw van Kumulus
Muziekschool (St. Maartenpoort 2 in Maastricht)
Meer informatie bij: Peter.Knops@maastricht.nl
035-52 45 156 | www.4hetleven.nl (ga naar
‘activiteiten’ voor het programma en vul hier de
betreffende postcode in van Maastricht, Parkstad,
Sittard-Geleen, Venlo en/of Weert) | info@4hetleven.nl
U kunt dagopvang aanvragen via het WMO-loket in
uw gemeente. Soms kunt u hier ook terecht met een
Wlz indicatie. Vraag dit na.
Een overzicht van bijzondere dagbestedingsmogelijkheden vindt u in bijlage 5

Wat kost het?
Gratis

De kosten vanaf
€ 19,50

Bij WMO–indicatie betaalt u
een vast maandtarief.
Bij een WLZ-indicatie betaalt u
een eigen bijdrage afhankelijk
van uw inkomen.
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Zinvolle invulling van de dag voor mensen met dementie (vervolg)
Aanbieder /
Wat is het?
Onvergetelijk
Limburgs Museum

Welke hulp wordt
geboden?
Inspirerend en gezellig dagje uit: speciale
rondleiding over museumobjecten voor
mensen met dementie en hun naasten.

Zorgboerderijen
in omgeving
Maastricht en
Heuvelland

De boerderij-omgeving nodigt mensen
met dementie uit om actief en in
beweging te zijn in een groene
omgeving.

Dagbehandeling
voor jonge mensen
met dementie

Dagbehandeling voor mensen met
beginnende dementie en/of
dementie op jonge leeftijd, gericht op
het zo lang mogelijk behouden van de
eigen woon- en leefsituatie.

Dagbesteding bij
woonzorg centra

Georganiseerde manier om zinvol
invulling te geven aan de dag, er wordt
een activerend en recreatief programma
aangeboden.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Iedere vrijdag van de maand van 14.30 - 16.00u;
iedere maand wisselt het thema van de rondleiding.
Voor meer informatie, bel: 077-35 22 112
(let op, vooraf reserveren is verplicht)
Een aanvraag voor een dagbesteding kunt u indienen
via de WMO. Zorgboerderijen aangesloten bij de
Coöperatie Limburgse Zorgboeren kunnen ook
dagbesteding bieden aan mensen met een
WLZ-indicatie
Een overzicht van alle zorgboerderijen in de regio
Maastricht en Heuvelland vindt u in bijlage 6.
U heeft een WLZ-indicatie nodig.
In overleg met de huisarts van uw naaste of een
cliëntadviseur van Envida kunt u een aanvraag bij
de gemeente of het CIZ indienen
0900-22 33 440 (tijdens kantooruren)
clientadviseur@envida.nl
U kunt dagopvang aanvragen via het WMO-loket in
uw gemeente
Een overzicht van de dagbestedingsmogelijk
heden bij de woon-zorgcentra vindt u in bijlage 4

Wat kost het?
€7 p.p. inclusief koffie en thee

Bij WMO betaalt u een vast
maandtarief van maximaal
€17,50 of betalen uit eigen
middelen

U betaalt, afhankelijk van uw
inkomen en de zwaarte van
de zorg, een eigen bijdrage

Een vast maandtarief van
maximaal €17,50
(meer info hierover bij het
WMO-loket in uw gemeente)
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3.3		 Op vakantie
Ook als u of uw naaste dementie heeft kunt u samen van een
vakantie genieten. Er zijn verschillende aanbieders die speciale
zorgvakanties organiseren. U gaat samen met een team van

deskundigen en vrijwilligers op reis en kunt u af en toe de
zorg uit handen geven. Ook voor jonge mensen met dementie
zijn er mogelijkheden.

Vakantiebureau’s
Aanbieder /
Welke hulp wordt
Wat is het?
geboden?
Het Vakantiebureau Begeleide vakanties voor mensen die in
het dagelijks leven zorg of begeleiding
nodig hebben, voor mantelzorgers en
partner met dementie
Anna Höfke
In overleg biedt het Anna Höfke
mogelijkheid tot verzorgde begeleide
vakantie
M&M Reizen
Begeleide vakanties voor mensen met
een beperking en voor senioren

De Blauwe Gids
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Mogelijkheid om met groep van
minimaal 4 deelnemers reis op maat te
maken
In De Blauwe Gids vindt u
reisorganisaties die gespecialiseerd zijn
in aangepaste vakanties, o.a. voor
mensen met dementie

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
www.hetvakantiebureau.nl
034 37 45 890
info@hetvakantiebureau.nl

Wat kost het?

U dient hiervoor contact op te nemen met
het Anna Höfke | 06-836 95 025 (Anja Sommer)
info@annahofke.nl
www.mm-reizen.nl
06-386 39 777
info@mm-reizen.nl

Voor meer informatie neem
contact op met Anna Höfke

www.deblauwegids.nl

Voor meer informatie
zie de website

Voor meer informatie neem
contact op met het bureau

Voor meer informatie neem
contact op met M&M Reizen
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Vakantiebureau’s (vervolg)
Aanbieder /
Welke hulp wordt
Wat is het?
geboden?
Alle goeds vakanties Voor ouderen met beginnende
dementie

Aangepaste reizen
en vakanties voor
gehandicapten

Verblijf in Nederland op basis van
volpension
Individuele- en groepsreizen

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
www.allegoedsvakanties.nl
(0318) 48 51 83

Wat kost het?

www.aangepaste-reizen-vakantiesvoor-gehandicapten.org
071-750 48 86

Voor de buitenlandse reizen is
het mogelijk de kosten voor de
zorg achteraf te declareren bij
uw zorgverzekeraar.
De reisorganisatie kan u hier
meer over vertellen.

Voor meer informatie
zie de website
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Ondersteuning thuis organiseren
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“Wat zijn oplossingen die mij als mantelzorger ontlasten?”
De zorg voor uw naaste begint zwaarder te worden,
maar u wilt het graag volhouden. Hoe houdt u dit vol?
Er zijn allerlei mogelijkheden om u te ondersteunen,
zodat u kunt blijven doen wat u wilt doen. Denk aan
hulp in de tuin, bij de boodschappen of met het
bijhouden van de administratie. U kunt de zorg langer
volhouden als u ook goed voor uzelf zorgt.

“Ik heb behoefte aan ondersteuning omdat ik veel uren
aan de mantelzorg besteed. Daarnaast werk ik als ZZP−er.
Ik moet namelijk ook geld verdienen. Werken is alleen
mogelijk als ik thuis meer opvang heb. Bovendien is het ook
psychisch niet vol te houden om alleen maar te zorgen.”
Uit een enquête naar wensen en gebruik van respijtzorg
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4.1		 Waar kan ik terecht voor ondersteuning in en om huis?

Algemeen
Wat is het?
BuurtSchakel in
gemeente GulpenWittem, Valkenburg
en Vaals

Service van Envida

Klusjes door
woningstichting
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Welke hulp wordt
geboden?
BuurtSchakel brengt vraag en
aanbod van wijkbewoners, cliënten,
medewerkers en vrijwilligers van
zorgcentra, bedrijven, winkeliers en
verenigingen bij elkaar.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Online kunt u contact opnemen via de website
www.sevagramconnect.nl of via info@buurtschakel.com
Offline bent u welkom bij één van de inloopuurtjes of bel
voor o.a. locaties van deze inloopuurtjes naar het
BuurtSchakel team op het nummer 045-782 0501,
iedere werkdag van 9.00 tot 17.00u
Abtstraat 2a in Maastricht
043-36 90 610 (werkdagen van 09.00u tot 17.00u)
www.servicevanenvida.nl
service@envida.nl

Onder andere: Administratieve en
financiële ondersteuning,
computerhulp aan huis, maaltijden
aan huis, de klussendienst, de
kapper, enzovoorts. Verder worden
er allerhande workshops en
uitstapjes georganiseerd en geeft
het lidmaatschap van Service van
Envida recht op bijv. korting bij
zorgverzekeraars VGZ en CZ en
zwembaden in de regio Maastricht.
Een woningstichting kan voor
Informeer hiernaar bij uw eigen woningstichting
huurders ook iets betekenen op het
gebied van klusjes in huis.

Wat kost het?
Aanmelden voor het
portaal is gratis.
De kosten van de
klussen zijn afhankelijk
van het aanbod.
Voor € 18,25 per jaar
kan ook uw huishouden
gebruikmaken van het
uitgebreide aanbod

Informeer hiernaar
bij uw eigen
woningstichting
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Algemeen (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt
geboden?
Buurtservice Maastricht Hulp bij klussen in en om het huis,
maar ook boodschappen doen, hond
uitlaten, huisvuil aan straat zetten,
het tuinpad sneeuwvrij maken,
computerhulp enz
Service van Mosae met Leerlingen van Leeuwenborgh
WijkLeerBedrijf
kunnen u helpen met allerlei klusjes
in en om het huis

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Widelanken 160 in Maastricht
(Open van maandag t/m donderdag van 08.00u tot 16.30u
en op vrijdag van 08.00u tot 12.00u)
043-30 00 383 | buurtservice@hotmail.com

Wat kost het?

Alleen een kleine
wederdienst
(Wat zou u voor een
andere buurtbewoner
willen doen?)
043-35 49 180 (maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 17.00u) Voor zover mogelijk,
www.mosaezorggroep.nl (ga naar ‘zorg thuis’ en dan ‘service wordt er gevraagd om
en ondersteuning’) | www.calibrisadvies.nl (ga naar ‘diensten’ iets terug te doen
en dan ‘wijkleerbedrijf’ en klik vervolgens op de kaart op het
vlaggetje in Maastricht en op de bijbehorende link).
Bij een WMO-indicatie
Huishoudelijke diensten
Deze diensten vraagt u aan bij het WMO-loket van uw
gemeente. Soms heeft u hiervoor een indicatie van het CIZ
betaalt u een vast
nodig.
maandtarief van
Een overzicht van organisaties die huishoudelijke
maximaal €17,50
diensten aanbieden vindt u in bijlage 7.
Gratis
Hoe concreter de vraag, hoe groter de kans op hulp.
WeHelpen (online)
• Het zoeken van een buurtgenoot
Het is belangrijk een account aan te maken i.v.m. de privacy
die kan helpen met bijvoorbeeld
een ritje naar het ziekenhuis, hulp bij en veiligheid. Dit kan snel en gemakkelijk via ‘aanmelden’.
Daarna kunt u gelijk kijken wie zich bij u in de buurt
boodschappen, hond uitlaten etc.
spontaan aanbieden om te willen helpen.
• Met anderen een besloten
netwerk aanmaken en samen de
www.wehelpen.nl (ga naar ‘hoe werkt het?’)
zorg overzichtelijk delen
servicedesk@wehelpen.nl

33

INHOUDSOPGAVE

Boodschappenservice
Wat is het?
Supermarkt

Welke hulp wordt
geboden?
Boodschappen online bestellen
en vervolgens thuis laten bezorgen
of ophalen.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Wat kost het?
Contactgegevens
Bijvoorbeeld: www.plus.nl | www.jumbo.com | www.ah.nl De aanbieders hebben
(klik rechts bovenin op het winkelmandje om te bestellen) verschillende serviceprijzen.

Computer gerelateerde ondersteuning
Wat is het?
Computerpunt
Maastricht

Studentaanhuis®
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Welke hulp wordt
geboden?
Onder andere deskundige
computerhulp, onderhoud en
reparatie en hulp bij digitale
apparaten voor particulieren in de
regio Maastricht en Heuvelland.
Hulp aan huis bij alle vragen over
de computer, tablet, smartphone,
internet en e-mail en alle andere
digitale apparaten.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Wilgenlaan 47 in Maastricht
043-32 16 755 | 06-11 44 47 04
(maandag tot vrijdag 08.00u tot 21.00u/
zaterdag 08.00u tot 17.00u)
www.computerpuntmaastricht.nl
info@computerpuntmaastricht.nl
0900-200 12 12
(maandag t/m vrijdag 09.00u tot 20.00u /
zaterdag 09.00u tot 13.00u)
www.studentaanhuis.nl
(ga naar ‘klantenservice’ voor het online afspraakformulier)
info@studentaanhuis.nl

Wat kost het?
Eerste uur € 45,- daarna
elk kwartier € 10,(exclusief voorrijkosten).
Mocht uw probleem niet
worden opgelost, dan
betaalt u niets.
Lidmaatschap per jaar €12,Voorfietskosten per
afspraak: € 9,Eerste halfuur €15,-,
daarna elk kwartier €7,50.
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Vervolg Algemeen
Wat is het?
Klapperproject van
Trajekt (vrijwilligers)

Sorteergroep –
uw administratie
weer op orde!

Belastingservice

 umanitas
H
thuisadministratie
(vrijwilligers)
Hulp bij financiën via
bewindvoering

Welke hulp wordt
geboden?
Vrijwilligers helpen u orde op zaken
te stellen in de administratie en
maken inzichtelijk hoe uw financiële
situatie eruitziet (bijv. d.m.v. een
budgetplan).
Daarnaast bieden zij hulp bij het
vinden en gebruik maken van
inkomensondersteunende
maatregelen.
Plek waar u leert om:
• papieren te ordenen
• welke papieren u moet bewaren
• post opbergen in een klapper
• uw administratie bijhouden
Deskundige vrijwilligers helpen
mensen met een gering inkomen
bij belastingvragen en bieden hulp
bij het doen van de aangifte, het
aanvragen van toeslagen etc.
Kortdurende ondersteuning bij het
op orde brengen en houden van de
administratie.

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Opereert vanuit de vier Wijkservicepunten in Maastricht
(zie bijlage 3) en de Trajekt-kantoren in het Heuvelland.
Maastricht:
• Marion de Bont: 043-76 30 161 | 06-115 18 247
marion.d.bont@trajekt.nl
Heuvelland:
• Estelle Bruls: 043-76 30 000 | estelle.bruls@trajekt.nl
• Falco Doijen: 043-76 30 000 | falco.doijen@trajekt.nl

Wat kost het?

Waar en wanneer:
Donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00u |
Wijkservicepunt, Voltastraat 50, Maastricht
Meer info en aanmelden: Marion de Bont,
cliëntadviseur Trajekt | 06-115 18 247 |
marion.d.bont@trajekt.nl
Ga naar het inloopspreekuur bij één van de vier
wijkservicepunten in Maastricht of stuur een mail naar:
informatieenadvies@trajekt.nl.
Een overzicht van de vier wijkservicepunten die deze
hulp aanbieden vindt u in bijlage 3.
043-35 60 448 | www.humanitas.nl (ga naar ‘waar vind je
ons’, klik op ‘Limburg’ en op ‘Maastricht-Heuvelland’,
ga vervolgens naar ‘wat we doen’ en kies het thema
‘thuisadministratie’) | ta.maastricht@humanitas.nl
Zie punt 2.4, onder “Wettelijk vertegenwoordiger van
mensen met dementie”

Gratis (inclusief klapper en
opbergsysteem van Nibud)

Gratis

€ 5,- per aangifte
(vraag dit na bij het
wijkservicepunt)

Gratis
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4.2		 Hoe zorg ik voor de juiste hulpmiddelen
			 in en om huis?

4.3		 Ik wil of kan niet meer zelf voor het eten
zorgen. Waar kan ik terecht?

Voorzieningen als een rolstoel of een woningaanpassing
vraagt u aan bij het WMO-loket van uw gemeente.
Daarnaast zijn er bijvoorbeeld oplossingen die uw naaste
helpen om veilig naar buiten te gaan of om zelf m
 edicijnen
in te blijven nemen. Ook zijn er oplossingen om de veiligheid
in huis te vergroten. Vaak maken kleine oplossingen een
groot verschil. Informeer gerust bij uw casemanager,
wijkverpleegkundige of ergotherapeut.

Hieronder vindt u voorbeelden van maaltijdservices.
Voor een uitgebreid overzicht gaat nu naar de website
www.maastrichthelpt.nl/ en typt u in de zoekbalk
‘maaltijdservice’ in en klikt u op ‘organisaties’.

In de tabellen hieronder wordt telkens bij benadering
aangegeven wat de kosten zijn, maar wij raden u aan
om dit na te vragen bij de betreffende organisatie of
instelling.
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Tip Een handig overzicht van beschikbare
hulpmiddelen vindt u op
www.hulpmiddelenwijzer.nl en www.sjoboks.nl.
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Maaltijdservice
Wat is het?
Uitgekookt
Maaltijdservice

Welke hulp wordt
geboden?
Ambachtelijke koelverse gezonde
maaltijden. Elke week 20 nieuwe
maaltijden op het menu.
Eenvoudig op te warmen, eten
wanneer u wenst. Bezorging
aan huis.

Tafeltje dekje
van Talentino

De maaltijddienst is voor iedereen
die niet meer zelf voor de warme
maaltijd kan zorgen. De maaltijden
worden door Talentino geleverd.

Maaltijdservice Envida

U kunt kiezen uit vriesverse,
koelverse of warme maaltijden,
waaronder ook dieetmaaltijden.
Bezorging aan huis.
Een verse en gezonde à la carte
maaltijd met minder toevoeging van
zout en smaakstoffen en er zijn geen
conserveermiddelen nodig.

Sevagram a la Carte

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Eenvoudig telefonisch te bestellen via
085-040 60 65 of via www.uitgekookt.nl.

Wat kost het?

Voor cliënten, familie van cliënten, bewoners van de
aanleunwoningen in de directe omgeving, medewerkers
en vrijwilligers. Alleen mogelijk bij de locaties Fonterhof
in Berg & Terblijt, De Hollehof, De Regenboog, Ter Eyck,
Plataan, St. Anna, Molenpark, Tobias en Oranjehof in
Heerlen, Panhuys in Hulsberg, Oosterbeemd en
Valkenheim. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met 0900 777 4 777.

€ 6,- tot € 7,20

Proefpakket met 3 gezonde
maaltijden naar keuze voor
€12,50. Gratis bezorging
aan huis. Gratis informatiemap bij eerste levering met
opwarminstructie, menuen prijslijsten. Géén
verplichtingen.
Helpen mensen met dementie ook met het gebruik van de 3-gangen menu:
maaltijd (motiveren, opscheppen, tafel dekken etc., zoals € 8,- (Maar 1 of 2 gangen
ook mogelijk.
dit met de familie besproken is.
Annie Blezer, stichting Vrijwillige Hulpdienst Margraten
Dan prijzen per gang:
soep € 1,25;
043-45 81 819
hoofdgerecht € 6,-;
www.talentino-mergraote.nl/tafeltje-dekje
nagerecht: € 0,75.
Geen bezorgkosten.
Een indicatie voor de maaltijden is niet nodig.
€ 3,50 tot € 7,72
Alles wat u hoeft te doen, is lid zijn of worden van
Service van Envida (waardoor u korting krijgt).
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Maaltijdservice (vervolg)
Wat is het?
Apetito

Lekker-thuis maaltijdservice

Daily Fresh Food
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Welke hulp wordt geboden?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Apetito bezorgt vriesverse of
Zowel voor particulieren als zorginstellingen.
warme maaltijden aan huis.
U heeft geen indicatiestelling nodig.
Keuze uit een assortiment met ruim 0800-02 32 975
130 maaltijden, diverse soepen en
(maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 18.00u)
desserts. Ook diverse dieetmaaltijden www.apetito.nl | www.apetito-webshop.nl
beschikbaar.
Bezorgt vriesverse maaltijden
De minimale bestelhoeveelheid is zes maaltijden.
aan huis.
0165-38 33 55 | www.lekker-thuis.nl |
klantenservice@lekker-thuis.nl Online, telefonisch,
per fax of per bestelbon.
Voor verse ingrediënten en
www.dailyfreshfood.nl
maaltijden.

Wat kost het?
Proefpakket 5 maaltijden
€ 19,95.
(€ 3,99 per maaltijd).

Bezorging en bestelling
is gratis.
Kosten zijn per maaltijd
aangegeven
Zie de website voor
de prijzen.

INHOUDSOPGAVE

4.4		 Waar vind ik informatie over vervoer op maat?

Vervoer op maat
Aanbieder /
Wat is het?
Omnibuzz

Welke hulp wordt geboden?
Omnibuzz regelt in Limburg het
vervoer van klanten met een
WMO-indicatie. Met Omnibuzz
kunt u van deur tot deur reizen.
De chauffeur helpt u met in- en
uitstappen.

Bovenregionaal vervoer Wilt u verder reizen dan 5 zones?
voor mensen met een
Maakt u dan gebruik van Valys.
beperking (Valys)
Valys regelt uw reis van uw
vertrekadres tot de plaats van
bestemming.

Begeleiderskaart

Wie niet zelfstandig kan reizen, kan
een OV-begeleiderskaart aanvragen.
Op deze kaart kunt u, zowel bij
Omnibuzz als bij Valys, één
begeleider gratis meenemen (het kan
iedere reis iemand anders zijn).

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
U kunt dit via het WMO-loket aanvragen bij uw
gemeente. Als u een vervoerspas aanvraagt, volgt
mogelijk een gesprek bij u thuis en/of een keuring bij de
GGD.
De gemeente besluit de vervoerspas wel of niet toe te
kennen op basis van de informatie die u verstrekt.
0900-3310 550 | www.omnibuzz.nl | info@omnibuzz.nl
Met Valys reist u binnen Nederland binnen een vastgesteld
kilometerbudget per jaar. In speciale gevallen kan een
hoger kilometerbudget worden vastgesteld.
0900-9630 | www.valys.nl (hier vindt u het
aanvraagformulier) | info@valys.nl

Wat kost het?
Zie voor actuele tarieven
de website van Omnibuzz
(ga naar ‘reizen’ en klik
vervolgens op ‘tarieven’).

U reist voor € 0,20 /km.;
u mag maximaal
2 reisgenoten meenemen
die dan ook elk € 0,20
betalen per km. Met een
begeleiderskaart mag
één begeleider gratis mee.

Aanvragen OV-begeleiderskaart: Argonaut Advies,
afdeling OV begeleiderskaart 030-23 54 661 |
www.ovbegeleiderskaart.nl (ga naar ’aanvraagformulier
aanvragen’ en u krijgt een formulier thuis gestuurd)
Let op! Als u de begeleiderskaart bij Omnibuzz wilt
gebruiken, dient u de begeleiderskaart eerst bij Omnibuzz
te registreren; daartoe stuurt u een kopie van de
begeleiderskaart naar Omnibuzz, Postbus 99, 6160 AB,
Geleen.
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4.5		 Wat kan ik doen om de zorg thuis zo lang
mogelijk vol te houden?

”Het verblijf in het zorghotel gaf enige weken “lucht”, maar de
voorbereidingen en de heen en terugreis waren niet eenvoudig.”
Uit een enquête naar wensen en gebruik van respijtzorg

Ondersteuning thuis
Wat is het?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Wilt u verpleging of verzorging aanvragen?
Persoonlijke verzorging Verpleegkundige hulp:
en verpleging
• Persoonlijke verzorging, denk aan Dan kunt u zelf contact opnemen met een organisatie
hulp bij het aankleden, eten, drin- die dit aanbiedt. Meestal is dit een thuiszorgorganisatie.
ken, wassen, en naar de wc gaan Nadat u contact heeft opgenomen, komt de
wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige
• Verpleegkundige handelingen
zoals wondverzorging, toedienen bepaalt wat voor zorg u nodig heeft en hoeveel. Dit heet
ook wel de indicatie stellen.
medicatie enz.
 verzicht van organisaties en
• Het bieden van begeleiding aan de In bijlage 7 vindt u een o
cliënt en zijn naaste in het omgaan de hulp die ze aanbieden.
met de ziekte
Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden als u dit zelf U kunt dit aanvragen bij het WMO-loket van de
niet meer kunt
gemeente
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Welke hulp wordt geboden?

Wat kost het?
Wijkverpleging zit in
het basispakket van de
zorgverzekering.
U betaalt geen eigen risico
en geen eigen bijdrage.

U betaalt een vast
maandtarief (meer info
hierover bij de gemeente)
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Ondersteuning thuis (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Individuele begeleiding
aan huis

Begeleiding die uw naaste helpt bij
het aanbrengen van structuur en
waar mogelijk bij het voeren van
regie, zoals:
• Structureren van het dagritme
• Inzicht krijgen in mogelijke
gevolgen van besluiten
• Administratie doen/post
afhandelen
• Hulp bij het behouden van
vaardigheden
Inzet zorgvrijwilliger bij
alleenstaanden met dementie en/
of begeleiding naar ziekenhuis of
andere zorgverlener.
Studenten bieden gezelschap en
ondersteuning aan de persoon met
dementie, zodat de mantelzorger
weer even wat tijd voor zichzelf
krijgt.
Als u als mantelzorger overbelast of
ziek bent of om een andere reden de
zorg tijdelijk niet kan bieden bestaat
er de mogelijkheid om uw naaste
met dementie kortdurend (weekend
of week) te laten logeren.

Gezelschap en
begeleiding door
zorgvrijwilligers
Lyvia

Respijtzorg (in de vorm
van kortdurende of
vervangende zorg)

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
U kunt dit aanvragen bij het WMO-loket van
de gemeente.
Wanneer u 24-uurs zorg en/of toezicht nodig heeft
kunt u individuele begeleiding aanvragen via de WLZ.
In bijlage 7 vindt u een overzicht van organisaties
en de hulp die ze aanbieden.

Wat kost het?

043-32 15 047 | www.mantelzorgzuid.nl

Gratis, bij ziekenbegeleiding
moet vervoer en eventuele
consumptie ook voor
vrijwilliger betaald worden
Eenmalige intake: €22,50;
inzet studenten: €16,00
per uur

046-85 05 397 | www.lyvia.nl

De gemeente geeft een indicatie hiervoor af.
Een overzicht van organisaties die respijtzorg
aanbieden vindt u in bijlage 8.

U betaalt een vast
maandtarief (meer info
hierover bij de gemeente)

Informeer naar de
mogelijkheden bij uw
zorgverzekeraar en de
respijtzorgbiedende
organisatie
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Zorg uit huis

INHOUDSOPGAVE

“Ik vind het een moeilijke beslissing maar ik weet dat verhuizen
naar een verpleeghuis nu het beste voor ons is.”
De zorg thuis wordt zwaar. Het normale dag- en nachtritme
kan verstoord zijn. Er is vaak onrust en het wordt steeds
moeilijker voor u om contact te maken met uw naaste.
Hij of zij herkent u niet meer of er ontstaan andere lastige
situaties in en om huis. Uw energie raakt op en u heeft
behoefte aan meer hulp en zorg. Soms wordt extra hulp niet
geaccepteerd door uw naaste. Dit zorgt voor moeilijke
keuzes. Wat kunt u doen? En welke mogelijkheden heeft u
in de nabije omgeving?
Ter voorbereiding op een opname kunt u samen met uw
naaste, of alleen, eerst eens gaan kijken in het verpleeghuis.
Even koffiedrinken of een keer samen eten.
Informeer naar de mogelijkheden bij het verpleeghuis van
uw keuze.
Wanneer de opname plaatsvindt, is het belangrijk dat de
verzorging uw naaste en u leert kennen. Hoe heeft het leven
van uw naaste eruit gezien? Welke voorkeuren heeft hij?

Wat eet zij graag? Een gesprek met medewerkers van het
verpleeghuis helpt u en uw naaste om een ‘warme
overdracht’ te bereiken.
“Mijn man is al een tijd erg onrustig ‘s nachts. Hij wordt
verward wakker en gaat ronddwalen. Soms herkent hij mij
ook niet meer. Het wordt steeds moeilijker om thuis voor
hem te zorgen. Ik merk dat ik uitgeput raak doordat ik niet
meer goed kan slapen. Het ergste vind ik nog dat ik mijn
geduld niet meer kan bewaren en snel boos of geïrriteerd
reageer. Ik vind het een verschrikkelijk moeilijke beslissing,
maar ik weet dat het beter is voor ons beiden dat hij
permanent naar een verpleeghuis verhuist. Hij is hier al eens
gaan logeren toen ik geopereerd moest worden en dat is
toen erg goed bevallen. De verzorging daar is erg lief voor
hem en weet hoe ze met hem om moet gaan. Hij voelde
zich er op zijn gemak.”
Mevrouw Smits, 83 jaar
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5.1		 Welke mogelijkheden voor zorg uit huis zijn er in mijn omgeving?

Zorg uit huis
Aanbieder /
Wat is het?
Kleinschalig
wonen

Verpleeghuizen
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Welke hulp wordt geboden?

Hoe kunt u hier gebruik van maken? /
Contactgegevens
Een kleinschalige woonvorm is een
Opname in een kleinschalige woonvorm valt onder de
plek waar mensen in een kleinere
Wet langdurige zorg (WLZ). Deze zorg moet altijd
groep voor langere tijd verblijven.
worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling
De vragen en gewoonten van de
Zorg (CIZ). U vult eventueel samen met de casemanager
bewoners zijn bepalend voor de
het aanvraagformulier in. Het CIZ beoordeelt op basis van
aanpak van het zorgteam.
deze informatie hoeveel zorg uw naaste nodig heeft en of
er nog mogelijkheden bestaan om hem (nog langer) thuis
te verzorgen.
Een overzicht van organisaties die kleinschalig
wonen aanbieden vindt u in bijlage 9
Een verpleeghuis is een plek waar
Voor opname in een verpleeghuis gelden dezelfde regels
mensen voor langere tijd verblijven, als voor kleinschalig wonen (zie hierboven).
vaak in de laatste fase van hun leven. Een overzicht van de verpleeghuizen in
Maastricht-Heuvelland vindt u in bijlage 10
• Envida: 043-63 14 100
www.envida.nl
• Cicero Zorggroep: | 0900 500 9 500
(algemeen nummer, 24/7 bereikbaar)
www.cicerozorggroep.nl
• Sevagram: 0900 777 4 777 | www.sevagram.nl
• Mosae Zorggroep: 043-35 49 180
www.mosaezorggroep.nl

Wat kost het?
Er is een eigen bijdrage
voor deze zorg.
De hoogte hiervan is
afhankelijk van uw
inkomen.
U kunt dit
berekenen op de website
www.hetcak.nl
Zie hierboven bij
kleinschalig wonen
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Welke indicatie heb ik nodig?

INHOUDSOPGAVE

Een indicatie is een besluit waardoor u recht heeft
op professionele hulp. Het kan gaan om:
• Ondersteuning op maat vanuit de gemeente (WMO,
wet maatschappelijke ondersteuning)
• Medische verzorging en verpleging van een (wijk-)
verpleegkundige (ZVW, zorgverzekeringswet)
• Zware zorg, omdat uw naaste 24 uur per dag zorg of
toezicht nodig heeft (WLZ, wet langdurige zorg)
De huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager of
mantelzorgmakelaar kunnen u ondersteunen bij het
aanvragen van een indicatie.

Tip
Download de app ‘keukentafelgesprek’.
Deze app bevat informatie en tips voor mensen
die het keukentafelgesprek willen voorbereiden.

6.1		
		

Hulp en ondersteuning op maat
van de gemeente (WMO)

Bij de gemeente kunt u zich melden als u ondersteuning
op maat nodig heeft. U kunt hierbij denken aan het
huishouden, vervoersvoorzieningen (rolstoel, scootmobiel,
vervoer op maat) woonvoorzieningen, individuele
begeleiding (zoals hulp bij het indelen van de dag, het
ondernemen van activiteiten, het zoeken van contact en het
omgaan met gedragsproblemen), dagbesteding en
kortdurend verblijf (logeeropvang).
Let op, u heeft gedurende het gehele proces recht op een
onafhankelijk clientondersteuner, vraag hier gerust naar bij uw
gemeente. Een medewerker van de gemeente informeert u
over het verdere verloop van de procedure. Meestal komt er
een WMO-consulent bij u op bezoek. Samen met u wordt in
het keukentafelgesprek besproken wat u zelf kunt, wat uw
sociale omgeving kan doen en of er professionele zorg nodig is.
U kunt kiezen voor ondersteuning in natura of een
persoonsgebonden budget (PGB) om zelf ondersteuning
te regelen. Neem contact op met uw gemeente om de
mogelijkheden te bespreken.
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Gemeente

Locatie en details

Eijsden-Margraten

Sociaal Team:
Margraten: ’t Hoes van Mergraote, Schinkepoort 69, 6269 DZ, Margraten (maandag van 09.00u tot 12.00u)
Eijsden: Servicepunt Bakvliet, Breusterhof 2, 6245 EL, Eijsden (vrijdag van 09.00u tot 12.00u)
Gronsveld: Gronsvelder Kerkplein 8, 6247 CM, Gronsveld (Ién de Bleuj) (woensdag van 09.00 tot 12.00u)
043-45 88 488 | www.eijsden-margraten.nl | sociaalteam@eijsden-margraten.nl
Klant Contact Centrum
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
Tel. 14 043 | www.gulpen-wittem.nl | wmo-loket@gulpen-wittem.nl
Team WMO:
Randwycksingel 22, 6229 EE, Maastricht
Open: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30u tot 12.30u en donderdag van 13.30u tot 19.00u
Tel. 14 043 | www.gemeentemaastricht.nl | wmo@maastricht.nl
Sociaal Team
Markt 50, 6231 LS Meerssen
Tel. 14 043 (optie 2) | www.meerssen.nl | sociaalteam@meerssen.nl
WMO loket
Von Clermontplein 15, 6291 AT, Vaals
043-30 68 534 | www.vaals.nl | wmoloket@vaals.nl
Team WMO:
Randwycksingel 22, 6229 EE, Maastricht
Tel. 14 043 | www.valkenburg.nl | wmo@maastricht.nl

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg

6.2		 Indicatie voor medische verzorging en
verpleging van de wijkverpleegkundige,
betaald uit de zorgverzekeringswet (ZVW).
De wijkverpleegkundige en collega’s van de thuiszorg
kunnen u helpen met verzorging, verpleging of palliatieve
zorg. Verzorging is verpleegkundige zorg bij het wassen,
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aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne, eten en drinken en
innemen van medicatie. Verpleging is bijvoorbeeld wond
verzorging of het zetten van spuiten. Palliatieve zorg is de
laatste zorg voor mensen met een levensverwachting van
minder dan drie maanden. De wijkverpleegkundige stelt vast
welke zorg u of uw naaste nodig heeft (indicatie). U kunt uw
huisarts vragen welke wijkverpleegkundigen actief zijn in
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uw omgeving. Als de indicatie gesteld is mag u zelf kiezen
welke thuiszorgorganisatie de zorg komt leveren. In bijlage 7
vindt u de verschillende thuiszorgorganisaties die werkzaam
zijn in het gebied Maastricht en Heuvelland. Bij thuiszorg
kunt u kiezen of u de zorg in natura wilt ontvangen of de
zorg wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB).
Wilt u een PGB dan zijn de belangrijkste voorwaarden dat u
in een budgetplan schrijft welke zorg u inkoopt en dat u
aangeeft waarom u een PGB wilt. Uw zorgverzekeraar
beoordeelt of dit bij u past en of de kwaliteit van de zorg
voldoende is. De voorwaarden kunnen per zorgverzekeraar
verschillen. Informeer naar de voorwaarden voor een PGB bij
uw eigen zorgverzekeraar.

6.3		 Indicatie voor zware zorg (WLZ) van
			 het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ besluit of uw naaste in aanmerking komt voor
verpleeghuiszorg. Dat is het geval wanneer uw naaste blijvend

zorg nodig heeft en er daarnaast noodzaak is tot 24-uurs zorg
in de nabijheid of permanent toezicht. Ook met een indicatie
van het CIZ kunt u nog thuis blijven wonen. De kosten van de
zorg thuis mogen dan niet hoger zijn dan het afgegeven
budget voor verpleeghuiszorg.
Bij verpleeghuiszorg kunt u kiezen of u de zorg in natura wilt
ontvangen of de zorg wilt inkopen met een persoonsgebonden
budget (PGB). Wilt u een PGB, dan zijn daar voorwaarden aan
verbonden. U moet dan in een budgetplan schrijven welke zorg
u inkoopt en u moet contracten sluiten met degenen die de
zorg verlenen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt deze
zorgverleners. U kunt een vertegenwoordiger aanwijzen die het
PGB voor u beheert.
Meer weten over persoonsgebonden budget?
www.pgb.nl
www.persaldohulpgids.nl (Per Saldo is de belangenvereniging
voor budgethouders; de gids geeft u meer informatie over
alle zorgaanbieders die via het pgb werken) www.svb.nl
(ga naar ‘onze regelingen’ en klik op PGB)

U kunt een aanvraag bij het CIZ indienen op www.CIZ.nl (‘Mijn WLZ-aanvraag’) of het formulier printen
(‘Aanvraagformulieren’), invullen en opsturen. Vragen stellen kan via het telefoonnummer 088-7891000.
Uw huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager kunnen u hierbij helpen, of u kunt gebruik maken van
een onafhankelijk clientadviseur, vraag hier gerust naar bij het CIZ.
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Bijlagen: Meer informatie?
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Websites met meer informatie over dementie
• www.alzheimer.nl
• www.alzheimercentrumlimburg.nl
• www.alzheimer-nederland.nl
• www.dementiedebaas.nl
• www.dementiegame.nl
• www.dementie-winkel.nl
• www.dementieverhalenbank.nl
• www.geheugenwebsite.nl
• www.herkendementie.nu
• www.innovatiekringdementie.nl
• www.nl.wikipedia.org/wiki/dementie
Boeken over dementie
• De dag door met dementie, van Anneke van der Plaats
Te bestellen via www.dementiewinkel.nl
• Alzheimerwijzer; over omgaan met dementie, van Alzheimer
Nederland (2007)
• Mijn partner raakt de weg kwijt, van Loon, van, J. (2006)
• Boekenserie van moderne-dementiezorg ‘Had ik het maar
geweten’, (Op) nieuw geleerd oud gedaan, Handig bij
dementie, Ik heb dementie (voor meer info zie
www.moderne-dementiezorg.nl)

• Dementie, hoe ga je ermee om? Een praktische gids voor
mantelzorgers, auteurs: Ezra van Zadelhoff en Tosca Janssens
(oktober 2018)
• Voor ik vergeet: mijn leven met jong dementie, auteurs:
Christine Bryden en Sarah Minns (2016)
• De dementie van Jet en Harry, auteur: Barbara Oppelaar
(4e druk, december 2018)
• Laat je hersens niet zitten; hoe lichaamsbeweging de
hersenen kan activeren, auteur: Erik Scherder (2017)
• Ik ben niet kwijt, van Sjef van Bommel
• Hou me maar vast; Mijn moeder, Alzheimer en ik,
van José Franssen
• Woorden schieten tekort, Nicci Gerrard, 2019
Films over dementie
• Still Alice
• Mijn hoofd in jouw handen (Pim Giel)
• Op de website www.moderne-dementiezorg.nl
staan meer dan 450 films over dementie.
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Bijlage 1 | Huiskamers in Maastricht Heuvelland
Gemeente

Locatie en details

Huiskamerprojecten
in Maastricht

Huiskamer Borgharen “Huis aan de Maas”. Praktijkgebouw van huisarts Wetzels, Schoolstraat 27A, 6223 BD, Maastricht.
Contactpersoon: Joop van Sintfiet (06-36 05 62 55) of Johan Smit (043-32 10 963). Open: maandag van 10.00 tot 16.00u,
dinsdag/woensdag/donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00u
Huiskamer Daalhof. Aureliushof 160, 6215 SW, Maastricht zijkant buurtcentrum, achter de kerk bij de gele deur. Contact
persoon: Nicole Neijman 06-11 51 87 23 | www.buurtcentrumdaalhof.nl (ga naar ‘activiteiten’ en ‘huiskamer project’) | buurt
netwerkbd@gmail.com. Open: dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30u tot 16.30u en donderdag van 10.00u tot 12.00u
Hoeskamer Heugem-Randwyck “Ut groet geluk”. Kantine voetbalvereniging RKHSV – DBSV,
Gronsvelderweg 90 Maastricht. Open: maandag van 13.00 tot 16.00u
Huiskamer Banholt. Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Bredeweg 3 Banholt | Contactpersoon: Annelies Rademakers
franciscusgroepct@gmail.com. Open: maandag en donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur
Huiskamer Bemelen. j.a.tentije@home.nl; francine.troisfontaine@home.nl
Open: 1 keer per twee weken in het parochiehuis

Huiskamerprojecten
in Eijsden-Margraten

Huiskamer Cadier en Keer. Basisschool de Keerkring: Groenstraat 17, 6267 EM, Cadier en Keer. Contactpersoon:
Annelies Weijers | annelieshermsen@ziggo.nl. Open: maandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u
Huiskamer Eijsden. Zorgcentrum de Bron: Breusterhof 45, 6245 EL, Eijsden
Contactpersoon: Jef Philippens | 043-36 43 441 | ja.philippens@gmail.com
Open: woensdag en vrijdag van 14.00u tot 16.30u / Dinsdagmiddag: knutselen (aantal keer per jaar)
Huiskamer Margraten “La belle Fleur”. ’t Hoes van Mergraote: Schinkepoort 69, 6269 DZ, Margraten. Contactpersoon:
Maria Peek-Lemmerlijn | 043-4581471 | hcpeek@home.nl | of Annie Blezer | 043-4581819 | annieblezer@kpnmail.nl
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 13.30u tot 16.00u | Donderdagochtend van 09.45 tot 10.45 u: Beter Bewegen
Huiskamer st. Geertruid. Basisschool st. Gertrudis: Schoolstraat 28, 6265 AS, Sint Geertruid
Contactpersoon: Tiny Pittie | tpittie@home.nl. Open: donderdag van 13.00u tot 16.00u. 1 maal per maand een warme maaltijd
Huiskamer Mesch. Café ’t Piepke: Kerkplein 22, 6245 KH, Eijsden
Contactpersoon: Rini Lippertz-Fransen | 43-40 94 659. Open: donderdag van 13.30u tot 17.00u
Huiskamer Gronsveld. Kerkplein 7, 6247 CM Gronsveld | Contactpersoon: Marjo Herben en Angelique Meertens
patrick.herben@home.nl | meertens-wassenaar@ziggo.nl. Open: maandag en woensdag van 13.30u tot 16.00
Huiskamer Oost Maarland. Kantine Oranje Boys, Kerkeweg, 6245 Eijsden
Contactpersoon: Marie-Elise Geron | Marie-Elise.geron@live.nl. Open: Maandag van 13.30u tot 16.00u
Algemeen Huiskamerprojecten in Eijsden-Margraten.
Hetty Mellink, Opbouwwerk Gemeente Eijsden-Margraten | hettie.mellink@trajekt.nl
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Bijlage 1 | Huiskamers in Maastricht Heuvelland (vervolg)
Gemeente

Locatie en details

Huiskamerprojecten in
Valkenburg (programma wordt in overleg
met de deelnemers
vastgesteld)

Huiskamer Sibbe. Gemeenschapshuis de Blokhut: Sibberkerkstraat 49, 6301 AT, Sibbe. Contactpersoon: Claudia Schippers
043-60 98 416 | Claudia.schippers@sevagram.nl. Open: maandag van 14.00u tot 16.00u
Huiskamer Vilt. Gemeenschapshuis Cascade: Nachtegaalstraat 26, 6325 AX, Berg en Terblijt. Contactpersoon: Saida Mourabit | 043-6098416
Saida.mourabit@sevagram.nl. Of: Kittie Huntjens | 043-6040696 | kittiehuntjens@hetnet.nl. Open: dinsdag van 14.00u tot 16.00u
Huiskamer Broekhem. Jeugdgebouw de Beemde: Koningswinkelstraat 30a, 6301 WJ, Broekhem-Valkenburg
Contactpersoon: Ans Crolla 043-60 98 416 | Ans.crolla@sevagram.nl. Open: woensdag van 14.00u tot 16.00u
Huiskamer Broekhem Noord. Rode Kruis gebouw aan de Bosstraat 5 | Contactpersoon: Remco Vijgenboom

Huiskamer Schin op Geul. Gemeenschapshuis ’t Geboew: Warande 43, 6305 AX, Schin op Geul. Contactpersoon:
Claudia Schippers 043-60 98 416 | Claudia.schippers@sevagram.nl. Open: 2e dinsdag van de maand van 14.00u tot 16.00u
Huiskamer Berg en Terblijt. Zorgcentrum Fonterhof: Valkenburgerstraat 114, 6325 BR, Berg en Terblijt
0900 77 74 777 ( Vraag naar Gwen Blankensteijn, Nancy Sijstermans of Angelique Kuijpers)
Huiskamer Houthem. in de Holle Eijk: Baron de Seleysstraat 4, 6301 JZ, Valkenburg
Contactpersoon: Marij Franssen of Lies Selten 043-60 40 299
Huiskamerprojecten in Hoeskamer van Gullepe. De Toeristenkerk: Rosstraat 5, 6271 BG, Gulpen
Gulpen-Wittem
Contactpersoon: Georgine Gallas | 06-48 16 63 96 | g_gallas@hotmail.com. Open: donderdag van 14.00u tot 16.30u
Hoeskamer Wielder. Parochiecentrum St. Gertrudisparochie, Holegracht 27, 6321 AJ, Wijlre. | Contactpersoon: Lucy Scheepers
043-45 01 244 | gertrudis@hetnet.nl. Open: elke eerste woensdag van de maand van 11.30u tot 15.00u
Hoeskamer Epen. Patronaat Epen, Plaatweg 8, 6285 NK, Epen. Contactpersoon: Henny Piters | 043-45 52 256
hoeskamerepen@gmail.com. Open: elke eerste donderdag van de maand van 11.30u tot 16.00u
Hoeskamer van Ingber. Kantine RKIVV, Wijnweg 3,6273 ND, Ingber
Contactpersoon: Nel Frints | 06-42 61 89 76 | hoeskamer@ingber-dehut.nl
Open: Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur, en iedere 4e vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
De huiskamer Partij-Wittem. www.partijwittem.nl. Open: iedere donderdag vanaf 13.30. Zie de website voor het actuele programma.
Huiskamer van Schlennich. Gasterij Berg en Dal, Dorpsstraat 19, 6277 NC, Slenaken. Contactpersoon: Sylvia Ouwehand
043-45 71 274. Of Henk van Empel | 06-21 21 15 29. Open: eerste maandag van de maand van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Paus Franciscusgroep Wylre. Zorg op Maat | Voor (hulp)vragen kunt u telefonisch contact opnemen met nr. 06-44377571
Bij geen gehoor wordt u altijd teruggebeld. Elke 1e woensdag van de maand, van 12.00 tot 15.00 uur, organiseert de Paus
Franciscusgroep een gezellige maaltijd in het parochiecentrum. Voor een driegangen menu, inclusief drank, betaalt u slechts
€ 5,-. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan telefonisch bij Lucy Scheepers: 043-4501244 | gertrudis@hetnet.nl
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Bijlage 1 | Huiskamers in Maastricht Heuvelland (vervolg)
Gemeente

Locatie en details

Huiskamerprojecten
in Vaals
Huiskamerprojecten
in Meerssen

Hoeskamer van Viele. Jeugdgebouw: Vijlenberg 151, 6294 AR, Vijlen
Contactpersoon: Jos Delamboy | 06-37 45 90 61 | huiskamerproject@ziggo.nl. Open: vrijdag van 14.00u tot 16.30u
Huiskamer de Ketel. Patoor Dominicus Hexstraat 70, 6231 HG, Meerssen / Contactpersoon: Nicole Ramakers, 043-3110330,
nicoleramakers@hotmail.com. Open: maandag t/m vrijdag van 11.00u tot 16.30u
Huiskamer Bunde Nu samen. Ut Zaelke, Mgr. Theunissenplantsoen 20, 6241 EA, Bunde | Contactpersoon: Harry Habets,
06-30149001, bundenusamen15@gmail.com. Open: Iedere maandag en donderdag van 14.00u tot 17.00u, iedere dinsdag
wandelen (start 14.00u). Voor meer informatie over de activiteiten, zie facebookpagina
Activiteiten: informatie en advies (o.a. lezingen) / ontmoeting en ontspanning / geheugentraining /
creatieve workshops. Deze projecten zijn bedoeld voor (65-plussers), die graag – onder professionele
begeleiding – deelnemen aan activiteiten en leeftijdsgenoten willen ontmoeten. Algemeen: 0900-777 47 77
Agathahöfke. Wezelderweg 3A, 6287 AN, Eys
Open: Dinsdag van 14.00u tot 16.00u en woensdag van 10.30u tot 16.00u
Vitalishof. Malenshof 41, 6281 CA, Mechelen | 043–45 52 026
Activiteiten: Internetcafé / Geheugentraining en andere activiteiten
’t Trefpunt. Schoolstraat 5, 6285 BB, Epen | 043–45 59 032
Open: Maandag en woensdag van 14.00u tot 16.00u
Heiligershook. Wielderdorpstraat 27, 6321 BH, Wijlre | 043–45 01 015
Open: Dinsdag van 10.30u tot 16.00u en donderdag van 11.30u tot 16.00u
Fonterhof. Valkenburgerstraat 114, 6351 BR, Berg en Terblijt | 043-60 88 100
Open: Maandag t/m vrijdag van 13.30u tot 16.30u
Langedael. Bloemendalstraat 148, 6291 CM, Vaals | 043-30 89 999
Open: Dinsdag en donderdag van 10.30u tot 16.00u

Seniorenprojecten
(van Sevagram)
Gulpen-Wittem

Valkenburg
Vaals

54

INHOUDSOPGAVE

Bijlage 2 | Buurtbrök in Maastricht
Locatie

Details

Buurtbrök
Wyckerpoort
Buurtbrök
Pottenberg
Buurtbrök
Malpertuis
Buurtbrök
Mariaberg

‘t Gezelligheidswinkelke. Prof. Kernstraat 1, 6224 BG, Maastricht | 043-85 02 890
Open: maandag t/m vrijdag van 12.00u tot 16.00u
‘t Potterieke. Terra Cottaplein 16-17, 6216 BJ, Maastricht | 043-85 15 002
Open: maaandag t/m vrijdag van 11.00u tot 16.00u
t Plekske. Cantecleerstraat 91, 6217 BV, Maastricht (officieel) Ingang Malpertuisplein
043-33 23 039. Open: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00u tot 16.00u
Buurtservice Mariaberg. Proosdijweg 63, 6214 RK, Maastricht | 043-8514592
Open: maandag t/m vrijdag van 12.00u tot 16.00u

Bijlage 3 | Wijkservicepunten in Maastricht
Voor meer algemene informatie: www.trajekt.nl en mailen naar informatieenadvies@trajekt.nl
Locatie

Locatie en details

Wijkservicepunt
Maastricht Noordwest
Wijkservicepunt
Maastricht Zuidwest
Wijkservicepunt
Maastricht Noordoost
Wijkservicepunt
Maastricht Zuidoost

Centre Manjefiek Malberg. Malbergsingel 70, 6218 AV, Maastricht | 043-76 30 030
Open: maandag, woensdag en donderdag van 09.00u tot 12.00
Buurtcentrum Mariaberg. Anjelierenstraat 35, 6214 SW, Maastricht | 043-76 30 040
Open: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00u tot 12.00u
Maastricht Noord Oost. Voltastraat 50, 6224 EM, Maastricht | 043-76 30 010
Open: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtenden van 09.00 tot 12.00u
Buurtcentrum De Boeckel. Roserije 410, 6228 DN, Maastricht | 043-76 30 020
Open: dinsdag en donderdag van 09.00u tot 12.00u
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Bijlage 4 | Dagbestedingsmogelijkheden bij woonzorgcentra
Organisatie
Maastricht
Envida

Mosae Zorggroep

Woonzorgcentrum
de Beyart
Meerssen
Envida
Eijsden-Margraten
Envida
Envida
Zorgcentrum
de Keerderberg
Valkenburg
Sevagram
Gulpen-Wittem
Sevagram
Vaals
Sevagram
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Locatie en details
Hagerpoort. Laurierhoven 30, 6225 GA, Maastricht | 043-85 11 480 | 043-85 11 160 | Dinsdag t/m vrijdag
Croonenhoff. Veldstraat 18a, 6227 SZ, Maastricht | 043-63 14 700 | Maandag t/m vrijdag
Koepelhof. Koepelstraat 84, 6224 LW, Maastricht | 043-63 14 800
Daalhof. Herculeshof 22, 6215 BM, Maastricht | 043-3549500.woensdag van 10.30u tot 16.00u
Campagne. Médoclaan 66, 6213 EC, Maastricht | 043-35 49 300
Scharwyerveld. Daaldersruwe 93, 6218 EN, Maastricht | 043-35 49 400
De Schark. Dagcentrum voor senioren. Mergelweg 359, 6212 XJ Maastricht | 043-407 17 82 | c.brouwers@debeyart.nl

De Wilgenhof: Wilgenlaan 1, 6241 BH, Bunde | 043-85 11 400
De Bron: Breusterhof 45, 6245 EL, Eijsden | 043-85 11 100
De Appelgaard: Van Schaluynhofstraat 4, 6269 DD, Margraten | 06 55 86 6 642
De Keerderberg. Bakkerboschweg 16, 6267 AJ Cadier en Keer | 043-85 52 530
Voor alle informatie kan men zie melden tot de zorgmanager, optie 5 in het keuzemenu van de telefoon
Valkenheim. Oosterweg 26-A, 6301 PX, Valkenburg | 043-60 17 474 | Algemeen: 0900-777 47 77
Dr. Ackenshuis. Oude Maastrichterweg 21, 6271 EA, Gulpen | 043-6315100 | Algemeen: 0900-777 47 77
Langedael. Bloemendalstraat 148, 6291 CM, Vaals | 043-30 89 999 | Algemeen: 0900-777 47 77
’t Heemet. Clarissenstraat 2, 6291 GR, Vaals. | 043-3089 999 | Algemeen: 0900-777 47 77
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Bijlage 5 | Bijzondere dagbestedingsmogelijkheden
Locatie

Doelgroep

Meer informatie

Bijzonderheden

In Harmony
dagbesteding

Gemengd (mensen met dementie en andere
kwetsbare senioren). Zowel de individuele- als
groepsactiviteiten sluiten aan bij de unieke vraag
van de cliënt. Activiteiten komen tot stand al naar
gelang de behoefte, o.a. op de plaatselijke school
waarbij er leuk contact met kinderen ontstaat.
Voor mensen met een zorgvraag die behoefte
hebben aan rust en structuur en die creatief bezig
willen zijn, waaronder mensen met lichte dementie.

Kleinschalige dagbesteding in Mheer en Mechelen
06-12 20 46 50 (Charlotte Dobbelstein) | 06-21 66 14 14
(Edith Magermans) | www.inharmonyonline.nl
contact@inharmonyonline.nl

WMO / WLZ-PGB /
particulier
In Harmony beschikt
over eigen vervoer

Zorgatelier
Maastricht

Artidé

Dagbesteding, individuele begeleiding en
behandeling (fysiotherapeut, ergotherapeut en
logopedist) voor mensen met onder andere
dementie. Activiteiten thuis of in een groep,
met als doel de zelfstandigheid en persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen of te behouden en
mantelzorgers te ontlasten. Artidé beschikt over
eigen (rolstoel-) vervoer.
Dimenzie (SGL) Activiteiten voor mensen met dementie in een
beginnend stadium, die actief
betrokken willen blijven bij de maatschappij.
Sociéte
Voor senioren die een bepaalde sociaal
De Beyart
maatschappelijke positie hebben (gehad).

Heugemerstraat 267, 6229 AR, Maastricht
WMO / particulier / PGB
043-34 34 139 | 06-50692187
www.zorgateliermaastricht.nl
info@zorgateliermaastricht.nl
Open: maandag t/m donderdag 09.00u tot 16.00u
Oude Heirbaan 5-7, 6286 AM, Wittem | 043-45 52 826 WMO / WLZ-, zowel in
043-45 51 943 | www.artide.org | info@artide.org
ZIN als PGB / particulier
Open: maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 16.00u

Maastricht: Symphoniesingel 60, 6218 AA Maastricht
Eijsden: Marathon 6, 6245 EZ Eijsden
045-8000 910 | www.dimenzie.nl | info@dimenzie.nl
Contactpersoon: Yvonne Scholtes: 043-63 11 700
y.scholtes@debeyart.nl
De deelnemers worden lid van ‘Société De Beyart’ en
betalen zelf de kosten per deelnamedag (inbegrepen,
koffie/thee, warme maaltijd en activiteitenaanbod met
begeleiding)

WMO / particulier,
WLZ- PGB / particulier
Kosten per dag:
€64,55 Bekostiging
kan eventueel via
PGB (via WMO of
WLZ)
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Bijlage 6 | Zorgboerderijen in Maastricht Heuvelland

Bij onderstaande zorgboerderijen is er sprake van een
gemengde doelgroep. Dit betekent dat er naast mensen met
dementie ook mensen met een ander ziektebeeld/andere
beperking voor dagbesteding terecht kunnen.
Voor meer informatie over zorgboerderijen met het landelijke
Locatie
Vreugdehoeve (Envida)
Zorgboerderij Genzon

keurmerk voor zorgboeren, zie: www.limburgsezorgboeren.nl
Zij kunnen ook dagbesteding bieden aan mensen met een
WLZ indicatie.

Locatie en details

Hekstraat 70, 6235 NL, Ulestraten | 06-21801392
Genzon 39, 6235 AA, Ulestraten | 043-3644925
www.genzon.nl/ | info@genzon.nl. Contactpersoon: Sebastiaan van der Flier
Zorgboerderij Asini (ezelboerderij) Baggelsgats 4, 6321 GS, Schin op Geul | 06-20682875 | zorgboerderijasini.nl
Info@zorgboerderijasini.nl. Zorgboerin: Veerle van den Hove.
Zorgboerderij Ransdalerveld
St. Gillisstraat 30, 6312 AE, Ransdaal | 043-4592160 | www.zbransdalerveld.nl
zorg@zbransdalerveld.nl. Zorgboerin: Mariëlle Huntjens. 0475-355797
(Coöperatie Limburgse Zorgboeren)
Vervoer voor mensen die maximaal 10 km van de boerderij wonen (mensen uit
Gulpen, Wittem, Wylre en Valkenburg). Vaals, Vijlen, Eys, Nijswiller, Wahlwiller,
Partij, Schin op Geul, Houthem en de naast gelegen buurtschappen zijn ook
mogelijk buiten de 10 km grens i.v.m. de taxiroute vanaf Vaals
De Marehof
Mareweg 25, 6333 BR, Schimmert | 06-21518623 | www.demarehof.nl
demarehof@ziggo.nl
Ravensbosch
Zorgboerderij in Arensgenhout, grenzend aan de kern Hulsberg. Op de boerderij
zijn er activiteiten voor ouderen met beperkingen in het dagelijks functioneren,
(licht) regieverlies en of (een beginnend stadium van) dementie
Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur
T. 045 405 9055 | Maurice 0651492391 | Clemence 0623865287
info@zorgboerderijravensbosch.nl
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Bijzonderheden
WMO en particulier
WMO, WLZ en particulier
WMO, WLZ en particulier
WMO, WLZ, PGB en
particulier

WMO en particulier
WMO, WLZ, PGB en
particulier
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Bijlage 7 | Thuiszorgorganisaties
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Contactgegevens

Altracura
Buurtzorg

Individuele begeleiding
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging

046-40 08 009 | www.altracura.nl
Teams die werkzaam zijn in Maastricht:
• St. Pieter-Centrum | 06-23 93 50 00
maastrichtsintpietercentrum@buurtzorgnederland.com
• Buurtzorg Maastricht Oost | 06-23 58 61 69
maastrichtoost@buurtzorgnederland.com
• Buurtzorg Maastricht Noord | 06-23 01 45 13
maastrichtnoord@buurtzorgnederland.com
• Buurtzorg Maastricht West | 06-23 91 90 80
maastrichtwest@buurtzorgnederland.com
Buurtzorg Meerssen | 06-83 53 77 70
meerssen@buurtzorgnederland.com
Buurtzorg Gulpen-Wittem | 06-10431272
gulpenwittem@buurtzorgnederland.com
0900-500 95 00 | zorgservice@cicerozorggroep.nl

Cicero
Zorgservice

• Hulp bij het huishouden
• Verzorging, (gespecialiseerde)
verpleging (wijkverpleging)
• Personenalarmering
• Palliatieve zorg/terminale zorg
Dimenzie (SGL) • Individuele thuisbegeleiding
Elis thuiszorg
• Verzorging en verpleging
• Huishoudelijke zorg
• Begeleiding Nachtzorg
• Terminale zorg WLZ zorg via een
ZiN indicatie of via een PGB indicatie
(Elis biedt hulp bij het aanvragen en
verwerken van het PGB).

045-8000 910 | www.dimenzie.nl | info@dimenzie.nl
043-4094734 / 046-4759922 | info@elisthuiszorg.nl |
Of contactgegevens invullen via onze website waarna wij u
graag bellen voor het plannen van een kennismakingsgesprek.
www.elisthuiszorg.nl
Elis Thuiszorg levert zorg via de WLZ (PGB en ZiN), ZVW en via
de WMO (PGB en ZiN). Tarieven (PGB en Particuliere zorg) staan
vermeld op onze website. https://www.elisthuiszorg.nl/tarievenlijst

Bijzonderheden
Een thuiszorgorganisatie
die met kleine teams
zorg levert aan huis

Voor een aantal zorgdiensten is een CIZ-
indicatie vereist. Deze
indicatie kan Cicero Zorgservice voor u aanvragen.
Ook voor naasten
Elis werkt in de regio
Maastricht-Heuvelland
en is een kleinschalige
thuiszorgorganisatie.
Elis werkt met kleine
teams op vaste tijden.
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Bijlage 7 | Thuiszorgorganisaties (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Contactgegevens

Bijzonderheden

Envida

•
•
•
•

0900–2233440 (24 uur per dag)
www.envida.nl
(hier vindt u onder ‘contact’ ook een
online contactformulier)
info@envida.nl

Werkgebied:
Maastricht-Heuvelland

Stichting de
Keerderberg

Sevagram

Mosae
zorggroep
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij het huishouden
Verzorging en verpleging
Gespecialiseerde verpleging o.a. infuuszorg thuis
Advies, voorlichting en begeleiding door gespecialiseerde verpleeg
kundigen (dementie, CVA, longen, stoma/wondverpleging)
Wijkverpleegkundigen
Personenalarmering
Terminale zorg overdag/’s nachts
Hospice
Diëtisten
Thuiszorgwinkels
Extra servicediensten aan huis (zie 4.1)
Hulp bij het huishouden
Verzorging en verpleging

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg thuis in de seniorenwoningen
Verzorging en verpleging
Personenalarmering
Hospices Martinus in Mechelen en Geerlingshospice in Valkenburg
Hulp bij het huishouden (kan ook particulier)
Begeleiding (groep en individueel)
Verzorging en verpleging
Service via Wijkleerbedrijf Daalhof (boodschappen, klusje)
Sociale alarmering
Palliatieve/terminale zorg

043-8552530 | Voor alle informatie
kan men zich melden
tot de zorgmanager, optie 5 in het
keuzemenu van de telefoon
www.dekeerderberg.nl/thuiszorg
wijkverpleging@dekeerderberg.nl
0900-777 47 77 (klantenservice)
Hospicezorg:
Martinus | 043 455 3255
Geerlingshospice | 043 609 8551
043-35 49 180
www.mosaezorggroep.nl
(onder ‘zorg thuis’ vindt u ook een
online contactformulier)

Er wordt gewerkt
met kleine teams
gekoppeld aan
wijken of dorpen.
Er wordt nauw
samengewerkt met
bijv. huisarts of
medisch specialist.
Keerderberg verricht
klantgerichte thuiszorg,
door kleinschalig team,
in straal van 10 km,
waaronder Cadier
en Keer, Eckelrade
en Bemelen

INHOUDSOPGAVE

Bijlage 7 | Thuiszorgorganisaties (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Pallium Portam •
•
•
•
PrivaZorg
•
Maastricht
•
•
•
•
Artidé
•

Thuiszorg
•
Groot Limburg •
•
•
•
•
•
•
Zorg en Co
•
•
•
•
•

Zorgbemiddeling
Verzorging en verpleging
Huishoudelijke ondersteuning
Individuele begeleiding
Verzorging en verpleging
Nachtzorg
Palliatieve/terminale zorg
Vakantiezorg
Individuele begeleiding
Individuele begeleiding, dagbesteding en (dag)behandeling
(fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist). Activiteiten thuis of
in een groep hebben als doel de zelfstandigheid en persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen of te behouden en mantelzorgers te
ontlasten. Artidé beschikt over eigen (rolstoel-) vervoer.
Verpleging
Persoonlijke verzorging
Begeleiding individueel
Hulp bij dementie
Nachtzorg
Zorg in de laatste levensfase
Hulp bij het huishouden
Maaltijdvoorziening (Apetito)
Hulp bij het huishouden
Verzorging en verpleging
24-uurs zorg
Palliatieve zorg
Individuele begeleiding

Contactgegevens

Bijzonderheden

06-81 00 99 93
Contactpersoon: Mariël Carré
info@palliumportam.nl
043-3629150
zorg@privazorg-maastricht.nl

Oude Heirbaan 5-7, 6286 AM
Wittem | 043-45 52 826
043-45 51 943 | www.artide.org
info@artide.org. Open: maandag t/m
vrijdag van 09.00u tot 16.00u
043-347 24 94
info@thuiszorggrootlimburg.nl
www.thuiszorggrootlimburg.nl

WMO, WLZ-, zowel in
ZIN, PGB of particulier

Er wordt persoonlijke
zorg geleverd door
kleine vaste teams w.o.
enkele gespecialiseerd in
dementie

088-04 05 900
www.thuiszorg-coop.nl
thuiszorg@zorgenco.nl

61

INHOUDSOPGAVE

Bijlage 7 | Thuiszorgorganisaties (vervolg)
Wat is het?

Welke hulp wordt geboden?

Contactgegevens

Bijzonderheden

Zorg en
Gezelschap

•
•
•
•

Zorg voor
Welzijn

• Hulp bij dementie
• Intensieve individuele begeleiding (start binnen 1 week na
de aanmelding)
• Maatwerk en vraaggericht
• Praktische ondersteuning, ook voor de mantelzorger
• Overbruggingszorg tot aan opname
• Ondersteuning bij aanvraag PGB
• Verzorging
• Verpleging
• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding
• Nacht- of 24-uurszorg

088 – 018 77 88
www.zorgengezelschap.nl
info@zorgengezelschap.nl
Contactpersonen:
Caspar Exaltus en Henk Langeberg
06-30 14 11 69
Contactpersoon:
Monique Voermans
www.zorgvoorwelzijnlimburg.nl
info@zorgvoorwelzijnlimburg.nl

Kleinschalig en
persoonlijk WMO
Zvw en Wlz
Geen bemiddelings
kosten
WMO (in ZIN), WLZ
(in PGB) en particulier

Zorgzuster
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Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging
Gezelschap (samen wandelen, tuinieren, spelletje spelen)
Begeleiding individueel

Zorgzuster is de schakel tussen u
als klant en de zorgverlener.
www.zorgzuster-limburg.nl
(0)43 7112100
zorgvraag@zorgzuster.nl

INHOUDSOPGAVE

Bijlage 8 | Respijtzorg
Naam

Regio en details

Delphinium Zorg

Logeeropname van een paar dagen bij een van de locaties in Nuth, Landgraaf of Voerendaal
045-71 11 460 | www.delphinium-zorg.nl
Werken door heel Nederland. www.handeninhuis.nl | info@handeninhuis.nl
Heythuysen en Grathem. www.herbergier.nl | heythuysen@herbergier.nl | grathem@herbergier.nl
Heuvelland-Maastricht. www.inharmonyonline.nl | contact@inharmonyonline.nl. In Harmony biedt de mogelijkheid dat de
persoon met dementie thuis kan blijven doordat er, in afstemming met de mantelzorger, logeeropvang en begeleiding thuis
wordt geboden.
Maastricht-Heuvelland en Parkstad. 06-833 95 025 (Anja Sommer) | www.annahofke.nl | info@annahofke.nl
Vijlenstraat 48
Dr. Ackenshuis in Gulpen. Een logeerkamer voor enkele dagen. 088 - 99 12 600
Mamelisserweg 9a in Vijlen. aanmelden@mameliscare.nl | 043-3112814
Afhankelijk van uw situatie kan een verblijf bij Mamelis Care geheel of gedeeltelijk worden vergoed
vanuit een Persoonsgebonden Budget, door uw gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
of direct door de zorgverzekeraar. Neem contact op met Mamelis care voor de mogelijkheden

Handen in huis
Herbergier
In Harmony

Annahöfke
Sevagram
Mamelis Care
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Bijlage 9 | Kleinschalig wonen
Naam

Regio en details

Delphinium Zorg

• Zorgvilla Ridderspoor. Voorsterstraat 13, Nuth | 045-7111460 | www.delphinium-zorg.nl
• Zorgresidentie “de Voort”. Kleikoeleweg 96, Landgraaf | 045-7111460 | www.delphinium-zorg.nl
• Zorghuis Onze Lieve Vrouw. Onze Lieve Vrouweplein 51, Voerendaal, 045-7111460 | www.delphinium-zorg.nl
Sittard en Margraten. www.elsresidentie.nl | info@elsresidentie.nl
Heythuysen, Sint Joost en Grathem. www.herbergier.nl | heythuysen@herbergier.nl | sintjoost@herbergier.nl
grathem@herbergier.nl. De zorg wordt gefinancierd middels een PGB, het wonen wordt gefinancierd uit eigen middelen
zoals AOW, pensioen en/of eigen middelen. De Herbergier is geen BOPZ-instelling, dus onder andere geen gesloten deuren
Horn. www.huyswaerenberg.nl | info@huyswaerenberg.nl
Maastricht. 06-30 98 91 36 (Anke Lousberg, locatiemanager) | www.marthaflora.nl | info@marthaflora.nl
Heuvelland-Maastricht. 06-83 69 50 25 (Anja Sommer) | www.annaHofke.nl | info@annahofke.nl Vijlenstraat 48,
6294 BB. Er zijn appartementen voor echtparen of alleenstaanden die naar eigen smaak ingericht kunnen worden.
De zorg wordt gefinancierd middels een PGB, het wonen uit eigen middelen. Het Anna Höfke is geen BOPZ-instelling,
dus er zijn geen gesloten deuren.

Elsresidentie
Herbergier

Huys Waerenberg
Martha Flora huis
Anna Höfke
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Bijlage 10 | Verpleeghuizen
Naam

Locatie

Details

Envida

Maastricht

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerssen
Bunde
Eijsden-Margraten

Mosae Zorggroep

Gulpen
Algemeen
Maastricht

Algemeen

•
•

•
•
•

Grubbeveld aan de Vijverdalseweg 10 | 043-40 77 500
Hagerpoort aan de Laurierhoven 30 | 043-85 11 480
Croonenhoff aan de Veldstraat 18A | 043-63 14 700
Koepelhof aan de Koepelstraat 84 | 043-63 14 800
Larisa aan de Polvertorenstraat 20 | 043-85 11 040
La Valence aan de Gronsvelderweg 140 | 043-63 16 100
De Zeven Bronnen aan de Lovendaalhoeve 30 | 043-63 14 300
De Mins aan de Ponjaardruwe 91 | 043-85 11 200
Lenculenhof aan de Abstraat 13 | 043-63 147 60
Beukeloord aan de Gasthuisplantsoen 1 | 043-63 16 600
De Wilgenhof aan de Wilgenlaan 1 | 043-85 11 400
De Bron aan de Breusterhof 45 | 043-85 11 100
Appelgaard aan de v. Schaluynhofstraat 4 | 043-63 14 830
Klein Gulpen aan de Oude Rijksweg 47 | 043-85 11 500
0900-22 33 440 | www.envida.nl | info@envida.nl
Daalhof aan de Herculeshof 22 | 043-35 49 500
Campagne aan de Médoclaan 66 | 043-35 49 300
Scharwyerveld aan de Daaldersruwe 93 | 043-35 49 400
043-35 49 180 | www.mosaezorggroep.nl
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Naam
Sevagram

Regio en details
Gulpen
Nuth
Vaals
Valkenburg
Heerlen

Cicero Zorggroep
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Algemeen
Geulle
Brunssum

• Dr. Ackenshuis aan de Oude Maastrichterweg 21 | 043-63 15 100
• Hazelhof (Korsakov-afdeling) aan de Oude Maastrichterweg 11 | 043-63 15 100
Panhuys (Hulsberg) aan Panhuys 1| 045- 40 51 777
Langedael aan de Bloemendalstraat 148 | 043-30 89 999
• Valkenheim aan de Oosterweg 26A | 043-60 17 474
• Hollehof aan de Voskuilenweg 48 | 045 40 08 555
• Molenpark aan de Henri Dunantstraat 3 | 045-56 02 702
• Oranjehof aan de Vullingsweg 54 | 045-76 30 000
• Piushof aan de Joost van Vondelstraat 101-107 | 045 55 06 710
• Regenboog aan de Meezenbroekerweg 13 | 045 40 08 777
• Ter Eyck aan de Keekstraat 3 | 045-75 18 000
• Tobias aan de Piet Malherbestraat 2 | 045-54 26 444
• Zorgcentrum St. Anna aan De Doom 9 | 045 57 60 720
045-5602802 | www.sevagram.nl
Ave Maria aan de Hussenbergstraat 21 | 043-36 41 010
• Bronnenhof aan de Semmelweisstraat 14 | 045-40 02 100
• Emmastaete aan de Akerstraat Noord, 63 hs03 | 045-52 80 700
• Huize Louise aan de Vijverlaan 5 | 045-573 82 00
• Schuttershof aan de Kochstraat 10 | 045-400 23 00
• Het Zorghuis, huis voor tijdelijk verblijf/ logeren/ respijtzorg
St Brigidastraat 3, 6441 CR, Brunssum. 045- 2071900
• De Heemhof voor palliatief verblijf
Semmelweisstraat 14, 6442 BH, Brunssum
045-4002100
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Naam
Cicero Zorggroep
(vervolg)

Regio en details
Amstenrade
Nuth
Hoensbroek
Voerendaal
Algemeen

De Beyart

Maastricht

Elvira-Leontine aan de Geyselaar 10 | 046-44 29 111
Op den Toren aan de Valkenburgerweg 67 | 045- 52 49 249
Pius aan de Mettenstraat 2 | 045-52 20 822
’t Brook aan de Strijthagenstraat 4 | 045-56 28 100
0900 500 9 500 (algemeen nummer, 24/7 bereikbaar)
045-56 37 400 | 0900 500 9 500, algemeen nummer - 24 uur per dag bereikbaar
www.cicerozorggroep.nl
Aan de Brusselsestraat 38 in Maastricht 043–63 11 700
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