
 

 

 

 
Inventarisatie Respijtzorg in 

de regio Nijmegen. 
Trudy Jacobs, 11-01-2023 



 

 

                                                                            Respijtzorg regio Nijmegen 

Pagina 2 van 5                                                     11-01-2023 

KOP 1 
 
1.1 Inleiding 

Afgelopen jaar is er een netwerkbijeenkomst geweest, waarbij professionals en mantelzorgers de 
wens uitgesproken hebben om het aanbod van respijtzorg voor de regio Nijmegen overzichtelijk 
te maken. Het is nu voor professionals, naasten en mantelzorgers van mensen met een dementie  
erg onoverzichtelijk en ook moeilijk te vinden. 
Er zijn in de omloop verschillende “lijstjes” en documenten. Verschillende organisaties en 
gemeenten hebben deze gemaakt. Het punt is, dat niet iedereen op de hoogte is van elkaars 
“lijstjes”.  
 
Hieronder volgt een opsomming van het aanbod aan respijtzorg voor de regio Nijmegen. 
 

1.1.1 Definitie Respijtzorg. 
Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de 
mantelzorger op vakantie gaat, of als hij of zij de zorg tijdelijk niet aan kan. Ook logeren of 
dagopvang is een vorm van vervangende zorg die de mantelzorger ontlast. 

 
 
 
 
 
1.1 Inventarisatie Respijtzorg. 
 
 

“Respijtzorgwijzer Nijmegen 2021”. Mantelzorg Nijmegen onderdeel van Sterker sociaal. 
 
 Deelnemende organisaties zijn: 
 -Allerzorg 
 -Buddyzorg 
 -Handen in huis 
 -Home Instead 
 -Mantelaar 
 -Saar aan huis 
 -Senior Service 
 -Stichting Hulpdienst Nijmegen 
 -Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
  

https://mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/wp-content/uploads/2021/03/Respijtzorg-
Wijzer-Mantelzorg-Nijmegen.pdf 

 
 WWW.mantelzorg-nijmegen.nl 
 

https://mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/wp-content/uploads/2021/03/Respijtzorg-Wijzer-Mantelzorg-Nijmegen.pdf
https://mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/wp-content/uploads/2021/03/Respijtzorg-Wijzer-Mantelzorg-Nijmegen.pdf
http://www.mantelzorg-nijmegen.nl/
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  De “Dementiewijzer Heumen”. 
               
               In deze handreiking vindt u waar u in de gemeente Heumen terecht kunt voor informatie en    
               ondersteuning. 
 
 WWW.malderburch.nl/dementiewijzer 
 Wijzingen en vragen graag naar welzijn@malderburch.nl 
 
 
 Respijtzorg: “Zorgpauze voor mantelzorgers” 
 In deze handreiking vindt u waar in de gemeente Beuningen u terecht kunt voor informatie en    
              ondersteuning. 
 
 Deelnemende organisaties zijn: 
 -Stichting Perspectief 
 -Handen in huis 
 -Grand Care 
 -Huiskamer inloop en seniorenverenigingen 

-Zorgboerderij ’t Personnebos 
 -Dagopvang ’t Praothuis 
 - ZZG Zorggroep 
 - Zorggroep Maas en Waal. 
 
 WWW.stg-perspectief.nl 
 
 
 Gemeente Mook en Middelaar. 
 

In Mook hebben ze geen lokale contracten voor respijtzorg. Dit loopt allemaal via de regio.  
Het aanbod is te bekijken via Steunwijzer: 
https://regiorijkvannijmegen.steunwijzer.nl/ 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.malderburch.nl/dementiewijzer
mailto:welzijn@malderburch.nl
http://www.stg-perspectief.nl/
https://regiorijkvannijmegen.steunwijzer.nl/
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 Stichting De Waalboog 
  

Zij bieden dagbehandeling, er is een dagbehandeling in het Sint Jozefklooster voor ouderen met 
dementie en op locatie Joachim & Anna is dagbehandeling de Boog er voor jonge mensen met 
dementie.  
Daarnaast hebben wij wat betreft respijtzorg één logeerkamer op de Bosweg, de locatie voor 
jong dementerenden. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van deze logeerkamer door 
bezoekers van dagbehandeling de Boog die een WLZ-indicatie hebben.  
WWW.waalboog.nl 
 
 
 
Odensehuis Animi Vivere 
In Wijchen en Beuningen. 
 
Inloop-, Ontmoeten-, Activiteiten-, Informatiecentrum en Logeerarrangementen voor mensen 
met dementie en hun naaste(n). Specifiek ook voor jonge mensen met dementie. 
 
WWW.animivivere.nl 
 
 
 

 
 ZZG Zorggroep 
 
 ZZG zorggroep biedt logeermogelijkheden voor mensen met een intensieve zorgvraag op de 

 locaties Bosrand in Berg en Dal, Waterrijk in Nijmegen en Meerstaete in Wijchen. Voor verblijf  
tijdens een weekend of vakantie. Diverse locaties 024 366 57 77 info@zzgzorggroep.nl  
www.zzgzorggroep.nl 
 

  
 
 
 
 
 
 Zorggroep Maas en Waal. 
  

De Zorggroep Maas en Waal biedt mogelijkheden voor kortdurend Eerstelijnsverblijf op basis  
van de Zorgverzekeringswet. Voor meer informatie hier�over kunt u ook contact opnemen met  
het Sociaal Team van de gemeente Beuningen of het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting  
Perspectief.  
 

http://www.waalboog.nl/
http://www.animivivere.nl/
mailto:info@zzgzorggroep.nl
http://www.zzgzorggroep.nl/
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Logeeropvang is een vorm van tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of  
psychische problemen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van u over. De zorginstelling  
biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging en er zijn dagactiviteiten. Bij opvang ‘s  
nachts is er een logeerruimte, eten en drinken en voorzieningen zoals een verstelbaar bed, een  
tillift of een postoel. 
 
WWW.zmw.nl 
klantenservice@zmw.nl 
 

http://www.zmw.nl/
mailto:klantenservice@zmw.nl
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