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Respijtzorg is een vorm van mantelzorg ondersteuning. We noemen dit
ook wel vervangende mantelzorg.
Respijtzorg is de zorg tijdelijk
overdragen zodat de mantelzorger
zijn of haar eigen leven beter in
balans kan houden en zo de zorg voor
de naaste(n) langer volhoudt.
De mantelzorger creëert zo een
‘adempauze’ (oftewel respijt) voor
zichzelf. Zo kan er (weer) tijd en
aandacht worden gegeven aan werk,
studie, gezin, familie, vrienden en
ontspanning.

Vormen van respijtzorg
Er bestaan verschillende vormen van
respijtzorg. In deze flyer brengen wij
inzichtelijk welke vormen van
respijtzorg mogelijk zijn.Respijtzorg
is soms kosteloos (zie het oranje
pad). Voor de andere respijtzorgmogelijkheden wordt er een eigen
bijdrage gevraagd en heb je een
indicatie nodig (zie het donkeroranje
pad). Meer informatie hierover vindt
u op de achterkant van deze flyer.
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Voor meer informatie, advies en ondersteuning
neemt u contact op met MEE Mantelzorg.
Wij zijn op doordeweekse dagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.00 uur.
078 206 32 02 | info@meemantelzorg.nl
Johan de Wittstraat 40a | 3311 KJ Dordrecht

• Inzetten van huishoudelijke ondersteuning
• Inzetten van kortdurend verblijf
Voor meer informatie kunt u op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden kijken.
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