
Zorgen voor je naaste kan 
een zware taak zijn. Vooral 
als de zorg voor het groot-
ste deel op jou neerkomt. 
Heb je weleens het gevoel 
dat het je allemaal teveel 
wordt? En dat een zorg- 
pauze af en toe heel erg 
welkom zou zijn?

Ben je mantelzorger, woon je in 
Nijmegen en wordt het je op dit 
moment te veel? Dan kun je gebruik 
maken van de respijtzorgregeling. 

Een zorgpauze
Als je voor een ander zorgt, kunnen 
emoties, extra werk, regeldruk en tijd-
gebrek je parten gaan spelen. 
Om het vol te kunnen houden is het 
belangrijk om ook voor jezelf te zorgen 
en zo nu en dan even pauze te nemen 
van de zorg. Een zorgpauze.  

Dit kan vaak alleen als iemand jou ver-
vangt en de zorg tijdelijk overneemt. 
Zo heb je even tijd voor jezelf en kun je 
iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk 
overnemen van zorgtaken heet 
respijtzorg.

 

Toe aan een zorgpauze?

Respijtzorgregeling voor 
mantelzorgers in Nijmegen

www.mantelzorg-nijmegen.nl



Respijtzorgregeling 
De Gemeente Nijmegen, Mantelzorg 
Nijmegen en Home Instead werken 
samen om zoveel mogelijk overbelas-
te mantelzorgers tegemoet te komen 
en te ondersteunen waar dat nodig is. 
De Gemeente Nijmegen heeft Man-
telzorg Nijmegen en Home Instead 
gevraagd om de respijtzorgregeling te 
realiseren.

Hoe werkt het?
Wonen jij (de mantelzorger) én 
de persoon voor wie je zorgt in de 
Gemeente Nijmegen? Dan kun je 
jezelf als mantelzorger aanmelden bij 
Mantelzorg Nijmegen. Na een telefo-
nische intake met de mantelzorg-
consulent wordt duidelijk of de 
respijtzorgregeling toegekend wordt. 

Bij toekenning door Mantelzorg Nij-
megen wordt de respijtzorg geleverd 
door Home Instead. Verspreid over 
6 maanden is een medewerker van 
Home Instead kosteloos voor 52 uur 
in te zetten voor zorg- of ondersteu-
ningstaken. De indeling en inzet van 
deze uren gaan in overleg met Home 
Instead. 

Aanmelden 
Aanmelden kan telefonisch of per 
e-mail bij Mantelzorg Nijmegen.

Telefoon 024-365 01 50  
De telefoniste noteert je gegevens, 
waarna een mantelzorgconsulent 
van Mantelzorg Nijmegen uiterlijk 
de daaropvolgende vrijdag contact 
opneemt. 

E-mail info@mantelzorg-nijmegen.nl
Vermeld in het e-mailbericht 
voorletters, achternaam en telefoon-
nummer. Een mantelzorgconsulent 
van Mantelzorg Nijmegen neemt 
uiterlijk de daaropvolgende vrijdag 
contact op. 

 
 Meer weten?

Mantelzorg Nijmegen
telefoon 024-365 01 50
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