
 

Uitnodiging
        mantelzorgcafé verzorgd door mantelzorgmakelaar en notaris 

Aandachtspunten (financieel) bij opname in 
een verpleeg- of verzorgingshuis, bewind-
voering, mentorschap en taken van de 
mantelzorgmakelaar.   
Een opname in of overplaatsing naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis is een ingrijpende 
gebeurtenis voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Iedere opnamesituatie is anders. Het is 
belangrijk te proberen vroegtijdig goed geïnformeerd te zijn hoe om te gaan met de veranderde 
situatie. In dit mantelzorgcafé besteden we hier aandacht aan. 
Ook voor niet-mantelzorgers is dit waardevolle informatie en zij zijn van harte welkom. 

Programma
Voor de pauze informeert mantelzorgmakelaar Ria de Vent u over de ondersteuning die zij kan 
geven aan de mantelzorger bij regeltaken. Onder andere bij opname in het verpleeg- of 
verzorgingshuis. Na de pauze brengt notaris T. de Bie u op de hoogte van wat de financiële 
gevolgen zijn als een van de partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Tevens 
wordt u geïnformeerd over bewindvoering en mentorschap. 
In beide presentaties worden praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie beter te kunnen begrijpen. 
Om de privacy van de aanwezigen niet te schaden kunt u voor persoonlijke vragen contact opnemen 
met de sprekers per e-mail of telefonisch. Visitekaartjes zijn voorradig. 

U bent welkom op:
Donderdag 2 maart 19.30 - 21.30 uur  ‘Onder de Linde’ Het Hofke 2 Schaijk 
Maandag 6 maart 19.30 - 21.30 uur  ‘De Babbelaer’ Nieuwe Heijtmorgen 20 Reek
Maandag 20 maart 19.30 - 21.30 uur  ‘Het Dorpshuis’ Kerkstraat 56 Zeeland

Toegang is gratis en thee of koffie wordt aangeboden. Aanmelden is niet nodig.

Voor vragen over dit mantelzorgcafé kun je contact opnemen met: 
Liesbeth van Rhijn tel. 06 - 57 62 53 88  Reek 
Fabiënne Huizenga tel. 06 - 48 55 72 39  Schaijk 
Anja Peters tel. 06 - 43 24 94 29  Zeeland

Bent u, als mantelzorger, niet in de gelegenheid om vervangende zorg te regelen voor 
uw naaste waar u voor zorgt en wilt u wel deelnemen aan dit mantelzorgcafé
neem dan voor een voor u passende oplossing tijdig contact op met de 
preventiewerker.   adressen en 

contact
zie achterkant



Wat is het doel van onze 
Zorgcoöperaties?
Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met
plezier in hun dorp kunnen blijven wonen 
en kunnen blijven participeren in de 
samenleving.
Dit door het organiseren van aanvullende
diensten en voorzieningen in Reek, 
Schaijk en Zeeland, op basis van de 
maatschappelijke vraag. Speciaal gericht 
op zorgbehoevende inwoners; onder 
andere (kwetsbare) ouderen, chronisch 
zieken en mensen met een beperking.

Wanneer ben je 
mantelzorger? 

Als mantelzorger verleen je zorg aan
iemand waar je een sociale relatie mee
hebt. Dit doe je onbetaald, langdurig 
en/of intensief en is meer dan 
gebruikelijke zorg. 

Waar kunt je terecht met vragen?
Voor zorgvragen en mantelzorgvervanging kun je terecht bij preventiewerkers van de
zorgcoöperaties.

Preventiewerkers volwassenen:
Schaijk:  Hilda de Jongh
 wijkverpleegkundige@zorgcooperatieschaijk.nl
 06 - 30 10 48 16
Reek:  Gertie Theunissen
 gertie.zorgcooperatiereek@gmail.com
 06 - 11 03 83 70
Zeeland:  Helma Vermeer
 helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl
 06 - 20 24 60 24

Preventiewerkers jeugd:
Schaijk:   Tobias Jubbega 06 - 40 09 10 83 tobias@preventiewerkerjeugd.nl
Reek en Zeeland: Nettie Nabuurs 06 - 53 34 36 89 nettie@preventiewerkerjeugd.nl


