
Time-out 
voor mantelzorgers

WIJ BIEDEN U EEN HELPENDE HAND

LO G E E R ZO R G 

Bel Tandem, organisatie voor  
mantelzorgondersteuning, via  
(023) 891 06 10 of mail naar  
respijt@tandemmantelzorg.nl  
en bespreek de mogelijkheden met  
een van de respijtcoaches. Zij kunnen  
u ook meer vertellen over de kosten 
en/of de eigen bijdrage die via het 
CAK wordt geïnd.  
Ze helpen u desgewenst met de  
aanvraag van een indicatie via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deelnemende zorginstellingen 

Fyer mantelzorgers 

Logeerzorg is een vorm van respijt-
zorg, bedoeld om mantelzorgers te 
ontlasten. Kan degene voor wie u 
zorgt niet alleen thuisblijven als u 
tijdelijk niet beschikbaar bent? Dan is 
logeerzorg bij een van de locaties van 
Kennemerhart (locatie Overspaarne), 
Zorggroep Reinalda (locatie Reinalda-
huis), Sint Jacob (locatie Schalkweide 
en locatie Nieuw Delftweide) of  
Zorgbalans (locatie Breezicht) wellicht 
een optie. 

Lijkt het 
u iets?



Als mantelzorger bent u  

voortdurend met uw naaste in  

de weer. Dat is bijzonder, ook  

al vindt u het heel gewoon. 

Om langdurig liefdevolle mantelzorg 
te kunnen verlenen, is een adempauze 
af en toe broodnodig. Ook als u tijde-
lijk niet beschikbaar bent, wilt u zeker 
weten dat uw naaste op een veilige en 
fijne plek is. Zo krijgt u de rust en de 
ruimte die u nodig hebt.

In Zuid-Kennemerland is dat goed ge-
regeld. Uw naaste is van harte welkom 
als logé bij een van de ouderenzorg- 
instellingen in de regio. Hij of zij  
verblijft in een prettig appartement en 
professionals bieden verpleging,  
begeleiding en persoonlijke verzorging. 
De maaltijden zijn inbegrepen, bezoek 
is welkom, ook van eventuele eigen 
behandelaren. De logés krijgen een 
gastvrij onthaal en kunnen deelnemen 
aan de activiteiten die op de locaties 
plaatsvinden. 

Time-out 
voor mantelzorgers

Drie dagen 
tot drie weken 
logeren in een fijne 
en veilige omgeving


