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Informatie over vergoedingen vanuit zorgverzekering : https://www.mantelzorg.nl 
 
 

Categorie 
respijtzorg 

Wie Wat Voor meer informatie 

Sociale steun of samenzijn 

 Maatjesproject van Partners 
in Welzijn/Steunpunt 
Mantelzorg Westelijke 
Mijnstreek 
 

Een welzijnsinstelling met een maatjesproject. Het betreft 
een vrijwilliger die regelmatig op bezoek komt voor een 
praatje of om samen te wandelen, boodschappen doen t/m 
ondersteunen bij bijvoorbeeld doktersbezoek. 
 
 

046 4575700 
 
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl 
 
 
 
 

Buddyzorg Limburg Nuth Een vrijwilligersorganisatie die sociaal emotionele steun en 
begeleiding biedt aan mensen (jongeren en volwassenen) die 
lijden aan  een ernstige, chronische en/of levensbedreigende 
ziekte en obesitas. 

045  8000910  
 
www.buddyzorglimburg.nl 

Toon Hermans Huis Sittard Een vrijwilligersorganisatie voor mensen met kanker en hun 
naasten of nabestaanden om zo goed mogelijk te leren 
omgaan met de ziekte door middel van informatie, 
lotgenotencontact en activiteiten. Rouwverwerking i.s.m. 
PIW. 
 

046 451 64 74 
 
www.toonhermanshuissittard.nl 

 
 

https://www.mantelzorg.nl/
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Categorie 
respijtzorg 

Wie zijn wij Wat Voor meer informatie 

Dagopvang buitenshuis 

 Zuyderland Een zorginstelling met dagverzorging, dagbehandeling, 
weekend- of vakantieopnamen (ad hoc of structureel) voor 
mensen met een beperking en diverse 
ondersteuningsactiviteiten voor de mantelzorgers. 

088 458 88 88 
 
www.zuyderland.nl 

SGL Een zorginstelling voor mensen met een beperking met als 
doel hobby’s (weer) op te pakken of te oefenen met de 
dingen die niet (meer) zo goed gaan (dagbesteding). Het 
aanbod betreft een actieve dag bij een activiteitencentrum 
of daarbuiten. Bijvoorbeeld in een zwembad of bij een 
(sport)vereniging t/m creatieve of educatieve activiteiten. 

046 420 38 00 
 
www.sgl-zorg.nl 

Vivantes  Een (thuis)zorgorganisatie voor mensen met een beperking. 
Het aanbod betreft thuiszorg, kortdurend verblijf, 
vakantieopname, dagverzorging, dagbesteding en maaltijden 
op locatie, wijkalarmering t/m spreekuur dienstverlening. 

046 411 35 00 
 
www.vivantes.nl 

Bella Vita Dagbesteding voor mensen met of zonder een beperking 
bedoeld om gezamenlijk een leuke dag te hebben. 

046 460 00 11 
 
www.bellavitabeek.nl 

Zorgboerderij Op de Brant 
Nuth 

Een zorgboerderij voor kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking. Het betreft een paardenhouderij 
met dagbesteding zoals leerzame activiteiten (met dieren) 
die bijdragen aan een goede lichamelijke conditie en die de 
zelfredzaamheid stimuleren. 

06 51 48 18 44 
 
www.depaerdsbloom.nl 

 
 

http://www.bellavitabeek.nl/
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Categorie 
respijtzorg 

Wie zijn wij Wat Voor meer informatie 

Dagopvang/begeleiding thuis 

 Thuishulpcentrale De Brug (locatie 
St. Odilia) 

Een vrijwilligersorganisatie die hulp en ontspanning biedt aan 
zelfstandig wonende mensen met een functiebeperking of 
chronische ziekte en hun mantelzorger. De zorg kan bijvoorbeeld 
voor een aantal uren of een middag per week worden 
overgenomen door een vrijwilliger die voor langere tijd aan de 
zorgvrager is  gekoppeld. 

046 458 10 66 
 
www.thcdebrug.nl 

Zorghuis Beek Een thuiszorgorganisatie voor mensen met een beperking. Het 
aanbod betreft persoonlijke zorg, huishoudelijke zorg t/m 
begeleiding op maat. 

046 26 00 113 
 

www.zorggroep-beek.nl 

Langer durende opvang thuis 
 

 Handen in Huis Een landelijke organisatie met vervangingszorg voor de 
mantelzorger. Tijdens zijn/haar vakantie of ziekenhuisopname 
draagt een vrijwilliger zorg voor de ondersteuning van de 
zorgvrager in eigen huis, voor ten minste 3 dagen. 

030 659 09 70 
 
www.handeninhuis.nl 

Uw Zorgcompaan Een landelijke organisatie met vervangingszorg of ondersteuning 
voor de mantelzorger waarbij een professionele zorg au-pair 
wordt ingezet voor 24 uurs zorg aan huis. 

0344 603 891 
 

www.uwzorgcompaan.eu  
 

http://www.zorggroep-beek.nl/
http://www.uwzorgcompaan.eu/
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Particuliere/vrijwilligers/studenten  
initiatieven voor 
hulp/ondersteuning  aan huis 

1. Seniorservice;       www.seniorservice.nl 
2. Lyvia;                      www.lyvia.nl  (studenten) 
3. Veurmekaar;         www.veurmekaar.com 

 
4. Home Instead;      www.homeinstead.nl 
5. Nymea                    www.nymea.nl 
6. Saar aan huis         www.saaraanhuis.nl 
7. Hiphelpt w.m.       www.hiphelpt.nl 

 

1.      06-16533136 
2.      046-8505397 
3.      06-46752800 / 
          06-15244132 
4.       0495-587980 
5.       0495 587980 
6.       043-2058104 
7.       046-4262727 

 
24-uurs zorgloket 

 
Een landelijke organisatie met vervangingszorg of ondersteuning 
voor de mantelzorger waarbij een professionele zorg au-pair 
wordt ingezet voor 24 uurs zorg aan huis. 

 
0800 – 6444444 
 
www.24uurszorgloket.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorservice.nl/
http://www.veurmekaar.com/
http://www.homeinstead.nl/
http://www.saaraanhuis.nl/
http://www.24uurszorgloket.nl/
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Categorie respijtzorg 
 

Wie zijn wij Wat Voor meer informatie 

Logeeropvang buitenshuis 

 Domaine Cauberg 
Valkenburg Een zorghotel voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke 

beperking. Het betreft tijdelijke opvang of vakantieverblijf met 
activerende en ondersteunende begeleiding met beschikbaarheid 
over (voedings-) behandeling, verpleging, dieetadvies en 
persoonlijke verzorging. 

088 5057070 
Ontzorgtwonen Groep 
 
088 328 00 70 
www.domainecauberg.nl 
 
 

Zuyderland Een zorginstelling met dagverzorging, dagbehandeling, weekend- 
of vakantieopnamen (ad hoc of structureel) voor mensen met een 
beperking en diverse ondersteuningsactiviteiten voor de 
mantelzorgers. 

088 458 88 88 
 
www.zuyderland.nl 

Vivantes  Een (thuis)zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Het 
aanbod betreft thuiszorg, kortdurend verblijf, vakantieopname, 
dagverzorging, dagbesteding en maaltijden op locatie, 
wijkalarmering t/m spreekuur dienstverlening. 

046 411 35 00 
 
www.vivantes.nl 

Mamelis Care Vijlen Voor zowel hoogcomplex als laagcomplex eerstelijnsverblijf. 
Wanneer degene die u verzorgt veel of complexe zorg nodig heeft 
kan een verblijf in een gespecialiseerde zorginstelling noodzakelijk 
zijn. Bij Mamelis Care is een tijdelijke opname mogelijk in een 
huiselijke sfeer, maar kan de intensieve 24-uurs verzorging 
gewoon worden geleverd.  

043-3112814 
 
www.mameliscare.nl 
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Categorie respijtzorg Wie zijn wij Wat Voor meer informatie 

Recreatie/vakantie voor zorgvrager 

 Rode Kruis, district Limburg Een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan 
mantelzorgers en zorgvragers in alle leeftijden.  

046 423 13 58 
www.rodekruis.nl  
 

Zonnebloem Een vrijwilligersorganisatie voor mensen vanaf 18 jaar die 
door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke 
beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal 
isolement dreigt.  

046-4432905 
 
limburg.zonnebloem.nl 
 

 Alle Goeds Vakanties Vakanties met zorg voor ouderen met een lichte tot 
intensieve zorgvraag én voor ouderen met dementie of  
alleen staan. Vakanties met begeleiding in eigen land.  

0318 485183 
 
www.allegoedsvakanties.nl 

Recreatie/ontspanning voor mantelzorger 

 Mantelzorg NL (voormalig Mezzo) Een landelijke belangenorganisatie met een uitgebreid 
aanbod aan ‘Zorg voor jezelf dagen’: van verschillende type 
arrangementen gericht op actief zijn, rust en ontspanning, 
inspiratie en creativiteit t/m verwen ‘uzelf’ arrangementen 
en arrangementen voor ex-mantelzorgers. 

030 7606055 
 
www.mantelzorg.nl 
 

 

https://www.aangepaste-reizen-vakanties-voor-gehandicapten.org/rolstoel-scootmobiel-zorg-vakantie/oostenrijk/  

https://www.zorgzaak.nl/verhalen-and-blogs/chronisch-ziek-en-op-vakantie  

 

https://www.aangepaste-reizen-vakanties-voor-gehandicapten.org/rolstoel-scootmobiel-zorg-vakantie/oostenrijk/
https://www.zorgzaak.nl/verhalen-and-blogs/chronisch-ziek-en-op-vakantie
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