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Samen...

SAMEN

zijn de mensen die het ondervinden
zijn de cliÎnt en mantelzorger
zijn de familieleden
zijn de professionals die adviseren
is zoeken naar een oplossing
is de mogelijkheid om verder te gaan
want wij doen het met zijn allen
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Inleiding
De Dementiegids Houten is bedoeld als wegwijzer voor mensen
met dementie, hun familieleden en mantelzorgers in Houten,
Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal. De gids kan ook voor
hulpverleners handig zijn. U vindt in deze gids een overzicht van
de organisaties en instellingen op het terrein van wonen, welzijn
en zorg die u kunnen helpen bij vragen en problemen rond
dementie.
Vergeetachtigheid kan duiden op geheugenproblemen, soms is
het een onschuldig onderdeel van het ouder worden. Met het
geheugen wordt het vermogen om informatie te onthouden
bedoeld. Dit proces vindt plaats in de hersenen en bestaat
uit drie stappen: informatie opnemen, informatie bewaren en
informatie opdiepen. Vergeetachtigheid ontstaat als er iets
misgaat in (één van) deze stappen. Naast de bij de leeftijd
passende vergeetachtigheid kunnen er ook andere oorzaken zijn
van vergeetachtigheid zoals vitaminegebrek, een infectieziekte
of een verminderd gehoor- of gezichtsvermogen, waardoor
nieuwe informatie niet goed wordt opgeslagen. Maar er kan
ook sprake zijn van een beginnende dementie. Herkent u deze
verschijnselen bij u zelf, uw partner of familielid, dan is het
van belang dat u dit bespreekbaar maakt en niet te snel een
conclusie trekt. Het is raadzaam een deskundige in te schakelen
die een diagnose kan stellen, u informatie en advies kan geven
en ondersteuning kan bieden tijdens dit proces
De organisaties vertegenwoordigd in het Netwerk Dementie
Houten zijn nauw betrokken bij de samenstelling van de gids.
Om de gegevens in deze gids zo goed mogelijk actueel
te houden, vragen wij graag uw medewerking.
Het Wmo-loket VIA Houten is namens het Netwerk
Dementie Houten het centrale punt voor informatie en advies.
U kunt wijzigingen, aanvullingen en tips doorgeven aan het
Wmo-loket VIA Houten, tel. 030 6363290
of e-mail: loket@via-houten.nl
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1 Veel voorkomende problemen en gevoelens bij dementie
Het niet pluis gevoel
In het begin van het ziekteproces overheerst vaak een gevoel van
onbehagen en onduidelijkheid. Er is een vermoeden dat iemand
dement wordt of er is twijfel daarover, maar dat gevoel is vaag.
Wat is er aan de hand en wat kan helpen?
Wanneer de eerste verschijnselen van dementie zich openbaren,
gaan mensen doorgaans naar de huisarts. Die verwijst soms door
naar een specialist. Na het stellen van de diagnose vallen
de puzzelstukken vaak op hun plaats.
Bang, boos en in de war
Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags- en
stemmingsproblemen hebben. Soms komen die vanuit de
persoon zelf, bijvoorbeeld als er psychiatrische problemen zijn
vanwege de dementie. Ook de partner of andere naasten kunnen
ongewild de problemen veroorzaken, bijvoorbeeld door de manier
waarop zij met de persoon en de ziekte omgaan. De problemen
kunnen in het begin of in een later stadium van de dementie
optreden.
Er alleen voor staan
‘Er alleen voor staan’ is een probleem van zowel de cliënt als
de partner of andere naaste verzorgers. Daarbij gaat het vaak
om praktische handelingen. De cliënt kan deze niet meer doen
en iemand moet het overnemen. Het gevoel van er ‘alleen voor
staan’ is vaak een groeiend probleem naarmate de dementie
erger wordt.
Contacten mijden
Door dementie gaat de persoon zich steeds meer richten op de
wereld die dichtbij is. Het contact met anderen wordt lastiger
omdat het gedrag van de persoon niet altijd wordt begrepen.
Als gevolg daarvan krimpt het sociaal netwerk. Er komt niemand
meer op bezoek, de cliënt gaat nergens meer heen. Hij of zij
herkent steeds minder mensen en gaat zich anders gedragen.
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Lichamelijke zorg
Bij lichamelijke zorg gaat het om problemen bij de persoonlijke
lichaamszorg. Dit is bijvoorbeeld aan- en uitkleden, wassen, eten
en omgaan met incontinentie.
Gevaar
Als het gaat over ‘gevaar’ gaat het over problemen met de
veiligheid van de cliënt. De belangrijkste hiervan is de veiligheid
in en om het huis. Doordat de persoon vergeetachtig is, kunnen
er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals het gas de hele nacht aan
laten staan. Ook weet de cliënt soms niet meer hoe bepaalde
handelingen uitgevoerd moeten worden.
Bijkomende gezondheidsproblemen
Het kan zijn dat er naast dementie nog andere
gezondheidsproblemen zijn. Bij het ouder worden komt
dit vaak voor. In zulke gevallen is er een wisselwerking
tussen beide soorten problemen.
Verlies
Door dementie gaat de cliënt verstandelijk en lichamelijk achteruit
en verliest de grip op het eigen leven. Het is een onomkeerbaar
proces waarbij de vitaliteit en mogelijkheden steeds verder
verminderen. De persoon wordt in toenemende mate afhankelijk
van zijn of haar zorgverleners. Dit probleem van verlies geldt vaak
ook voor de mantelzorgers: die verliezen de persoon die
ze kenden en moeten dat beeld leren loslaten.
Het wordt me te veel
De partner of andere naaste verzorger(s) van de cliënt kunnen last
krijgen van emotionele problemen en gevoelens van uitputting. Er
komt dan veel op hen af, naast het verdriet over de veranderingen
bij de cliënt. Er is dagelijks zorg en aandacht nodig en vaak moet
er daarvoor ook van alles geregeld worden. Zij lopen ook het
risico op lichamelijke overbelasting omdat zij 24 uur per dag klaar
moeten staan. Dat gaat vaak ten koste van de aandacht en tijd die
zij voor zichzelf hebben.
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1 Veel voorkomende problemen en gevoelens bij dementie
Zeggenschap inleveren en kwijtraken
Het probleem van zeggenschap inleveren en kwijtraken blijkt
vooral een probleem van de partner of naaste verzorgers te
zijn. Ze voelen zich regelmatig betutteld door zorgverleners.
Ze hebben het gevoel dat veel van hun privacy en zeggenschap
wordt afgenomen. Dat accepteren zij niet of willen zij anders
regelen.
In goede en slechte tijden
De partner en andere naaste familieleden zien het zorgen
voor de persoon met dementie vaak als een
vanzelfsprekendheid: ‘dat zou hij ook voor mij gedaan
hebben’ of ‘dat heeft zij ook voor mij gedaan’. Als familie wil
men voor elkaar zorgen in goede en slechte tijden en voelt
men zich verantwoordelijk voor elkaar. Daardoor kunnen de
partner en andere familieleden de zorg als een verplichting
gaan voelen. Het kan ook zijn dat de omgeving het van hen
verwacht. Er ontstaat dan een klemmend probleem als blijkt
dat het niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is om steeds voor de
dementerende te zorgen.
Miscommunicatie met hulpverleners
Miscommunicatie met hulpverleners is een probleem voor
cliënten, diens naaste verzorger(s) en voor de hulpverlener zelf.
Het gaat dan over elkaar niet begrijpen en de verkeerde of geen
aansluiting vinden. Hierbij staan de cliënt en de naasten aan
de ene kant en de hulpverleners aan de andere kant. Cliënt en
naasten voelen dat de hulpverleners zich niet echt verdiepen in
hun beleving en problemen.
Weerstanden tegen opname
Een heel grote angst van cliënten zelf en van hun naasten is een
mogelijke opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.
Ook na de opname kan er een bepaalde weerstand blijven bestaan.
Bron: Landelijk Dementie Programma
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Informatie en voorlichting
Huisarts
De meeste mensen gaan in eerste
instantie met vragen over geheugenen gedragsveranderingen naar
de huisarts. De huisarts geeft
informatie en advies, is betrokken
bij het stellen van de diagnose en
kan doorverwijzen naar een andere
instantie voor verder onderzoek,
ondersteuning en begeleiding.
De huisarts blijft bij de meeste
mensen tijdens het gehele
ziekteproces betrokken. Dit geldt
zowel voor de cliënt als hun naasten.
Netwerk Dementie Houten
De volgende organisaties zijn
vertegenwoordigd in het Netwerk
Dementie Houten: Altrecht,
AMW en Thuiszorg Vitras/CMD,
Handjehelpen, regio Utrecht, Indigo,
Rivas Thuiszorg, Stichting Raz, ‘van
Houten&co’, Warande, Wmo-loket VIA
Houten, Zorgspectrum, Zuwe Zorg.
Deze organisaties bieden mensen
met dementie, hun familieleden
en mantelzorgers ondersteuning,
behandeling en begeleiding vanaf het
begin tot het eind van de ziekte.
Het Wmo-loket VIA Houten is namens
het Netwerk Dementie Houten het
centraal aanspreekpunt. U kunt bij
de consulenten van VIA Houten
terecht voor informatie en advies,
voor praktische ondersteuning en
met vragen over het omgaan met
mensen met psychische of dementiële

problemen. Zij kunnen met u nagaan
welke zorg nodig is en bemiddelen bij
het krijgen van de juiste zorg.
Het Wmo-loket VIA Houten is een
vrij toegankelijk en onafhankelijk
informatiepunt, waar inwoners
van Houten terecht kunnen voor
informatie, advies en ondersteuning
bij vragen of problemen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Het loket
kan zonder afspraak worden bezocht.
De consulenten nemen tijd voor u en
het advies is gratis.
Bezoektijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T  030 63 63 290       
E loket@via-houten.nl
I www.via-houten.nl
Spreekuur in Centrum Markant
maandag van 13.30 - 16.00 uur
Het Kant 199
3995 GZ Houten
Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland werkt aan
een betere kwaliteit van leven
voor mensen met dementie en
hun verzorgers door middel van
voorlichting over dementie en hulp
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2 Informatie en voorlichting
aan cliënten, familie en mantelzorgers.
Alzheimer Nederland verspreidt
folders en brochures, heeft een
voorlichtingslijn (Alzheimer telefoon)
en organiseert samen met locale
partners Alzheimer Café’s, waar
gelegenheid is tot ontmoeting
voor mensen met dementie, hun
familieleden, mantelzorgers en
professionals.
Postbus 183
3980 CD Bunnik
T 030 659 6900
E info@alzheimer-nederland.nl
I www.alzheimernederland.nl
Alzheimer Telefoon
T 030 6567511
Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een
maandelijkse informele bijeenkomst
bedoeld voor mensen die zelf
met dementie geconfronteerd
worden of er in hun naaste
omgeving mee te maken hebben.
Het Alzheimer Café biedt mensen
met dementie, hun partners of
familieleden, hulpverleners en andere
belangstellenden de gelegenheid
om informatie over dementie in te
winnen en hierover met elkaar en
met een deskundige van gedachten
te wisselen. Elke 2e maandagavond
van de maand in zorgcentrum Het
Haltna Huis van 19.00 - 21.30 uur.
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Het Kant 193
3995 GZ Houten
T 030 6363250 / 030 6350922
I www.zorgspectrum.nl
Mezzo
Mezzo is de Landelijke Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Mezzo zet zich in voor iedereen die
langdurig en onbetaald voor een ander
zorgt. Mezzo geeft steun, informatie
en advies en behartigt de belangen van
mantelzorgers en vrijwilligers
Postbus 179
3980 CD Bunnik
T 030 6592222
E info@mezzo.nl
I www.mezzo.nl
Mantelzorglijn (Mezzo)
Voor informatie, advies en
ondersteuning voor mantelzorgers,
professionals en vrijwilligers.
T 0900 2020496
Bereikbaar maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 16.00 uur
Sensoor
Telefonische hulpdienst voor mensen
die zorgen en problemen of verdriet
hebben waarmee ze hun naasten
niet willen belasten. En voor mensen
die behoeften hebben om het hart te
luchten of aan een persoonlijk gesprek.
T 0900 0767 / 030 2943344
(24 uur per dag)
I www.sensoor.nl

Diagnostiek, behandeling en verwijzing
Er kunnen problemen voorkomen
vanuit lichamelijke en/of geestelijke
beperkingen. Om deze problemen te
kunnen vaststellen is er onderzoek
nodig. In veel gevallen is de huisarts
de eerste contactpersoon en deze
kan in een aantal gevallen ook zelf de
diagnose dementie stellen. Daarna
kan er een behandelplan worden
opgesteld en kan er zo nodig worden
verwezen.

Aanmelding voor behandeling bij
De Es verloopt altijd via de huisarts.
De behandeling bij De Es wordt
vergoed door uw zorgverzekering.
Voor deze kosten kan de
zorgverzekering een eigen risico in
rekening brengen.
Jutfaseweg 205
3522 HR Utrecht
T 030 229 7600
I www.altrecht.nl

Mobiel Geriatrisch Team (MGT)
Zorgspectrum
Het MGT kan bij cliënten thuis
onderzoek doen waarmee in veel
gevallen de diagnose dementie kan
worden gesteld. Het MGT bestaat
uit een casemanager, een specialist
ouderengeneeskunde en een GZpsycholoog. Zij werken nauw samen
met huisartsen.
Er kan rechtstreeks contact
opgenomen worden of aan de
huisarts om een verwijzing worden
gevraagd.
T 030 6350922 of 030 6575045
E servicebureau@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl

Geheugenpoli
Een geheugenpoli is er voor
cliënten met geheugenklachten
waarbij er onduidelijkheid is over de
diagnose. Ook wanneer er ernstige
gedragsproblemen zijn of wanneer
iemand op relatief jonge leeftijd
geheugenproblemen heeft kan de
geheugenpoli ingeschakeld worden.
Voor de geheugenpoli is een
verwijzing van de huisarts nodig.

3

Altrecht, afdeling De Es
Het team Cognitieve Stoornissen
van De Es behandelt en begeleidt
cliënten met psychiatrische
beelden en complexe gedrags- en
geheugenstoornissen, bijvoorbeeld
dementie.
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3 Diagnostiek, behandeling en verwijzing
Geheugenpoli Altrecht - afdeling De Es
Jutfaseweg 205
3522 HR Utrecht
T 030 2297600
I www.altrecht.nl
UMC (locatie AZU Utrecht
Medisch Centrum)
Afdeling Geriatrie
Heidelberglaan 100  
3584 CX Utrecht
T 088 7558378
I www.umcutrecht.nl
Geheugenpoli St. Antonius
Ziekenhuis en Altrecht
Locatie Utrecht Overvecht
Paranadreef 2
3563 AZ Utrecht
T 088 3204350
I www.antoniusziekenhuis.nl
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Hulpverlening
Wanneer de cliënt, familie en /
of mantelzorgers de situatie niet
meer aan kan, kan er ondersteuning
ingezet worden.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Vitras/CMD
Bij het AMW kunt u terecht met
vragen en problemen welke in relatie
staan met dementie bijv. omgang
met anderen, verwerking van
ingrijpende gebeurtenissen, ziekte,
eenzaamheid, enz.
Hollandsspoor 3
3994 VT Houten
T 0900 8212382
(werkdagen 9.00 - 10.00 uur)
E amw@vitrascmd.nl
I www.vitrascmd.nl
Steunpunt Mantelzorg Houten
(‘van Houten&co’)
Bij het Steunpunt Mantelzorg
Houten biedt:
- informatie, ondersteuning en
begeleiding
- praktische informatie op het gebied
van mantelzorg en werk, over
hulpmiddelen, vakanties met zorg
en over regelingen die belangrijk
voor u kunnen zijn;
- respijtzorg;bezoekdienst voor
dementerenden.

Ouderenadviseur (‘van Houten&co’)
De ouderenadviseur geeft u
informatie en advies en ondersteunt
in het vinden van een passende
oplossing bij vragen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Tevens
biedt zij psycho-sociale begeleiding.
Steunpunt Mantelzorg Houten en
Ouderenadviseur (‘van Houten&co’)
zijn te bereiken bij
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 6363250
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
Indigo
Indigo biedt mentale ondersteuning
door middel van voorlichting,
cursussen (ook online) en
kortdurende begeleiding in
eigen omgeving.
Nicolaas Kerkhof 12
3512 XC Utrecht
T 030 2308510
E secretariaat@indigo.nl
I www.indigo.nl
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4 Hulpverlening
Mobiel Geriatrisch Team (MGT)
Zorgspectrum
Het MGT geeft advies en
begeleiding, emotioneel en
praktische ondersteuning aan
thuiswonende ouderen, familieleden
en hun mantelzorgers die
problemen ervaren voortkomend
vanuit lichamelijke of geestelijke
beperkingen. De casemanager van
het team is een vaste contactpersoon
voor cliënten met dementie en hun
familie. De hulp kan geboden worden
naast of in samenwerking met de
thuiszorg of andere hulpverleners.
Hierdoor kan een opname in een
verpleeghuis uitgesteld of
mogelijk voorkomen worden.
Er kan rechtstreeks contact
opgenomen worden.
T 030 6350922 of 030 6575045
E servicebureau@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
Altrecht, afdeling De Es
De Es biedt naast hulpverlening
aan cliënten ook advies en hulp
aan familie
Jutfaseweg 205
3522 HR Utrecht
T 030 2297600
I www.altrecht.nl
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Ondersteuning door vrijwilligers: respijtzorg
Ondersteuning en zorg die verleend
wordt door vrijwilligers om de
mantelzorg te ontlasten.
Maatjesproject aan jong
dementerenden
Op jonge leeftijd de diagnose
dementie krijgen, betekent dat de
wereld snel kleiner wordt. Je bent
nog fit genoeg om activiteiten te
ondernemen, maar dat lukt vaak
niet meer zo goed in je eentje.
Om jong dementerenden daarin
tegemoet te komen, koppelt de
Thuishulporganisatie Handjehelpen
regio Utrecht maatjes aan jong
dementerenden om samen met
hem/haar wekelijks iets actiefs te
ondernemen. Te denken valt aan
wandelen, fietsen, biljarten, winkelen,
tennissen, musea bezoeken etc.
Daarnaast heeft het maatje aandacht
voor wat de ziekte voor hem / haar
en de directe omgeving betekent.
Handjehelpen regio Utrecht
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht
T 030 2632950
E info@hhru.nl
I www. handjehelpenregioutrecht.nl
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Bezoekdienst voor mensen met
dementie en langdurig zieken
Steeds meer mensen met dementie
wonen thuis en zijn afhankelijk
van partner, familie of buren
(mantelzorgers). Deze zorg kan een
zware taak zijn. Het is dan fijn om
de zorg even over te kunnen dragen
aan een ander bijvoorbeeld een
vrijwilliger van de bezoekdienst.
De bezoekdienst is een
samenwerkingsproject van
‘van Houten&co’, Rode Kruis Houten
en Nederlandse Patienten
Vereniging Houten.
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 6363250
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
Vrijwillige Thuishulp /
Mantelzorgondersteuning
Nederlandse Patiënten Vereniging
(NPV) biedt vrijwillige thuishulp en
mantelzorgondersteuning.
Begeleiden bij activiteiten en bezoek
aan ziekenhuis, boodschappen doen,
ondersteunen of overnemen van
taken van familie van de hulpvrager
Halsterveld 7
3993 RK Houten
T 06 30531549
E npv.vth.houten@gmail.com
I www.nvp.zorg.nl/houten
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5 Ondersteuning door vrijwilligers: respijtzorg
Rode Kruis Houten
Voor de leeftijdsgroep van 60 jaar
en ouder komen veel mensen voor
die door omstandigheden veel
alleen zijn. Voor hen wordt eenmaal
per maand een activiteitenochtend
georganiseerd met als doel het
bevorderen van contact en het bieden
van gezelligheid. Daarnaast bezoeken
vrijwilligers ook regelmatig mensen
thuis die door ziekte of andere
oorzaken aan huis gebonden zijn.
T 030 6351442
E vermeulena@planet.nl
I www.rodekruishouten..nl
Zonnebloem Houten
De Zonnebloem probeert
te voorkomen dat zieken,
gehandicapten en ouderen door
gebrek aan sociale contacten in een
isolement terecht komen. In dat
kader worden huisbezoeken gebracht
en diverse activiteiten georganiseerd.
T 030 6378150 afd.Houten
T 030 6011823 afd.Schalkwijk, ‘t Goy,
Tull en ‘t Waal
E info@zonnebloem.nl
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Mantelzorgvervanging
Handen in Huis
Handen in Huis biedt mantelzorgers
de mogelijkheid om zelf op vakantie te
gaan, of om even op adem te komen.
Een vrijwilliger van de stichting neemt
uw taken als mantelzorger tijdens de
vakantie over. Deze vrijwilliger komt
bij de cliënt in huis voor in ieder geval
minimaal drie etmalen.
Een aantal zorgverzekeraars geeft een
vergoeding voor vervangende hulp
door Handen in Huis voor mensen
met een beperking.  
Postbus 110
3980 CC Bunnik
T 030 659 09 70
E info@handeninhuis.nl
I www.handeninhuis.nl
De Huiskamer (‘van Houten&co’)
De Huiskamer is een ontmoetingsplek
voor mensen die behoefte hebben
aan sociaal contact en dagbesteding.
Vrijwilligers bieden gedurende
een dagdeel in de week een
activiteitenprogramma aan en de
ochtend wordt afgesloten met een
lunch. Daarnaast biedt de Huiskamer
mantelzorgers respijtzorg, een
luisterend oor en lotgenotencontact.
Centrum Markant
Het Kant 199
3995 GZ Houten
T 030 6346650
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
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Practische zorg en ondersteuning
Zorg en diensten thuis zijn vaak
gericht op de cliënt, maar kan
ook verlichting van de mantelzorg
betekenen.
Meer bewegen voor ouderen
Meer bewegen voor ouderen is een
fitnessprogramma voor ouderen
met een chronische aandoening, die
preventief willen trainen.
Het fitnessprogramma is gericht op
het vergroten van kracht en conditie,
blessure- en valpreventie.
Warande Advies Centrum
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www.warandeweb.nl
In diverse locaties in de gemeente
Houten: De Grund. De Grote Geer,
Markant, Lorech, De Vuurtoren
en in Schalkwijk worden wekelijks
bijeenkomsten Meer Bewegen voor
Ouderen gegeven.
‘van Houten&co’
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 6363250
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
Ergotherapie thuis
Ergotherapeuten ondersteunen
mensen voor wie het gewone
dagelijkse handelen niet of niet meer
vanzelfsprekend is. Zij leren u de
dagelijkse bezigheden op een ander

manier te doen.
Zij geven informatie en adviseren
over mogelijke aanpassingen of
voorzieningen die het functioneren
van cliënten kunnen verbeteren.
Er is een verwijzing (indicatie
ergotherapie) van de huisarts of
specialist nodig.
Servicebureau Zorgspectrum
T 030 6575045
E servicebureau@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
Fysiotherapie
Mensen met dementie bewegen vaak
minder. Hun mobiliteit wordt minder
en hun conditie gaat achteruit.
Daarom is het belangrijk dat
beweging gestimuleerd wordt. Dit
kan met behulp van fysiotherapie.
In Het Houtens Erf kan de cliënt
deelnemen aan fysiotherapie of
fitness voor senioren. Er is daar
een oefenzaal die is voorzien van
fitnessapparatuur die geschikt is voor
deze doelgroep.
U kunt ook fysiotherapie thuis
aanvragen. Op www.zorginhouten.
nl vindt u naam en adres van alle
fysiotherapeuten.
Zorgcentrum Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ Houten
T 030 6358686
I www. zorgspectrum.nl
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6 Practische zorg en ondersteuning
Thuiszorgwinkel
Bij thuiszorgwinkel kunt u terecht
voor het lenen, huren of kopen van
praktische hulpmiddelen als een
verstelbaar bed, toiletverhoger,
postoel, antislipmatten, tilliften etc.
Vitras/CMD Thuiszorgwinkel
en Uitleenburaeu
Hollandsspoor 3
3994 VT Houten
werkdagen 10.00 - 12.30 uur
en 13.00 - 16.00 uur
T 0900 8212382
E service@vitrascmd.nl
E www.vitrascmd.nl
Personenalarmering
Wanneer u het een angstig idee
vindt dat er geen hulp in de
buurt is, kan personenalarmering
uitkomst bieden. Met een druk op
de knop komt u in contact met
de alarmcentrale, zij verbinden u
door met een familielid, buren of
een verpleegkundige. Zo nodig
zorgen zij voor adequate hulp. De
kosten verschillen per leverancier/
organisatie.
Het is verstandig om eerst bij uw
ziektekosten-verzekering te vragen
welke vergoeding zij geven.

20

Instellingen die personenalarmering
leveren:
Vitras / CMD
Hollandsspoor 3
3994 VT Houten
T 0900 8212382
E service@vitras.nl
I www.vitras.nl
Zuwe Zorg
T 0900 235 98 93
E informatie@zuwe.nl
I  www.zuwezorg.nl
Warande Woonzorgcentrum
De Loericker Stee
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www.warandeweb.nl
Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
T 030 6350922
E haltnahuis@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
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Practische zorg en ondersteuning
Voorzieningen gehandicapten
Er zijn veel mogelijkheden om
het thuis wonen zolang mogelijk
aangenaam te houden, bijvoorbeeld:
vervoer op maat, een rolstoel,
aanpassingen in de woning etc.
Bij de gemeente Houten, Wmo-unit
kunt u zowel vervoer op maat als
aanpassingen in huis aanvragen.
Gemeente Houten Wmo-unit
Onderdoor 25
3994 DA Houten
T 030 6392611
I www.houten.nl
Maaltijdvoorzieningen
Tafeltje Dek Je (‘van Houten&co’)
Koelvers maaltijden voor
mindervalide 18+: soep, hoofden nagerecht, allen met 20
keuzemogelijkheden. De maaltijden
kunt u verwarmen in de magnetron.
Meldpunt Tafeltje Dek Je
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 6363260
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
Vriesmaaltijden Vitras / CMD
De maaltijdservice van Vitras/CMD
levert vriesmaaltijden aan huis. Ze
worden bewaard in de vriezer of
het vriesvak van de koelkast. De
maaltijden kunt u opwarmen in de
magnetron, hete-luchtoven of au
bain marie.

Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T 0900 8212382
E service@vitras.nl
I www. vitras.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
(NPV)
Biedt vrijwillige thuishulp en
mantelzorgondersteuning
Halsterveld 7
3993 RK Houten
T 06 30531549
E npv.vth.houten@gmail.com
I www. npvzorg.nl/houten
Hulp- en Klussendienst
(‘van Houten&co’)
De vrijwilligers van de Hulp- en
Klussendienst bieden hulp bij het
verhelpen van praktische gebreken
en onveilige situaties in en om huis.
Ook kunt u een beroep op hen doen
voor vervoer en/of begeleiding naar
huisarts of ziekenhuis. Daarnaast
wordt er advies gegeven bij het
aanpassen van de woning.
‘van Houten&co’
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 6363250
E info@vanhoutenenco.nl
I www.vanhoutenenco.nl
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6 Practische zorg en ondersteuning
Administratieve hulp
Voor het invullen formulieren,
o.a. belastingaangifte, sociale
voorzieningen, PGB en ordenen van
uw thuisadministratie kunt u terecht
bij de Onafhankelijke Stichting voor
Informatie en Advies.
Info Spreekuur Houten
Vrijdag, 10.00 - 11.30 uur en
Woensdag, 19.00 - 20.30 uur.
De Beukennoot,
De Slinger 5
3995 DE Houten
T 030 6382526
Iedere tweede dinsdag van de maand,
14.00 - 15.30 uur.
Wmo-loket VIA Houten,
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
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7

Thuiszorg
De zorg die thuis geleverd wordt
heet thuiszorg. Dit kan zowel hulp bij
Huishouden zijn als Verzorging en/of
Verpleging.
Hulp bij Huishouden
Hulp bij Huishouden kan
aangevraagd worden bij de
gemeente Houten, Wmo-unit.
U betaalt voor deze zorg een
inkomensafhankelijke bijdrage
(www.hetcak.nl)
Gemeente Houten
Wmo-unit
Onderdoor 25
3994 DA Houten
T 030 6392611
I www.houten.nl
De organisaties die Hulp bij
Huishouden bieden zijn :
Axxicom Thuishulp
T 0900-9252
I www.axxicomthuishulp.nl
Zorgspectrum
T 030 6350922
I www.zorgspectrum.nl

Agathos Thuiszorg
T 010 2640777
I www.agathos-thuiszorg.nl
Stichting Residentiële
& Ambulante Zorg
T 088 3280020
I www.raz.nl
Zuwe Zorg
T 0348 437000
I www.zuwezorg.nl
TSN
T 030 2803071
I www.thuiszorgservice.nl/client/
zorg-nodig/hulp-bij-het-huishouden/
Tzorg
T 055 5995977
I www.tzorg.nl
Warande Woonzorgcentrum
De Loericker Stee
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www warandeweb.nl

Privazorg
T 030 6365302
I www.privazorg.nl
Nedzorg/flexicare
T 030 6934070
I www.flexicare.nl
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7 Thuiszorg
Verzorging, verpleging, begeleiding,
gespecialiseerde zorg
De hierna genoemde
thuiszorgorganisaties bieden zowel
persoonlijke verzorging, verpleging
en ondersteunende begeleiding als
gespecialiseerde zorg
Hiervoor heeft u een indicatie van
het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) nodig (www.ciz.nl).
U betaalt voor deze zorg een
inkomensafhankelijke bijdrage
(www.hetcak.nl)
Buurtzorg Houten
T 0900 6906906
T 06 2390 2336
www.buurtzorgnederland.com
Curadomi
Postbus 974
3900 AZ Veenendaal
T 0900 258 2583
www.curadomi.nl
Flexicare
Ravenswade 54 bis
3439 LD Nieuwegein
T 030 280 60 06
F 030 280 60 05
www.flexicare.nl
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PrivaZorg Utrecht e.o.
De Bouw 149
3991 SZ Houten
T 030 6365302
E info@privathuiszorg.nl
www.privazorg.nl
Rivas Thuiszorg
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
T 0900 8440 (lokaal tarief )
www.rivas.nl
Vitras CMD
Hollandsspoor 3
3994 VT Houten
T 0900 8212382
E service@vitrascmd.nl
www.vitrascmd.nl
Warande
Postbus 185
3700 AD Zeist
T 030 69380 00
E zorgadvies@warandeweb.nl
www.warandeweb.nl
Zorgspectrum
Postbus 1175
3430 AD Nieuwegein
bezoekadres: Groningenhaven 16
3433 PE Nieuwegein
T 030 6575045
E servicebureau@zorgspectrum.nl
www.zorgspectrum.nl
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Thuiszorg
Verpleegthuiszorg
De Thuiszorg kan verpleegthuiszorg
bieden: persoonlijke verzorging,
verpleging, ondersteunende
begeleiding en gespecialiseerde zorg.
Bij Verpleegthuiszorg kan de cliënt
thuis blijven wonen en kunnen o.a.
de verpleeghuisarts, fysiotherapeut,
ergotherapeut en psycholoog
geconsulteerd worden zodat langer
thuis wonen mogelijk is.
Hiervoor heeft u een indicatie van
het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) nodig (www.ciz.nl).
U betaalt voor deze zorg een
inkomensafhankelijke bijdrage
(www.hetcak.nl).
Vitras / CMD
T 0900 8212382
E service@vitras.nl
I www.vitras.nl
Warande woonzorgcentrum
De Loericker Stee
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www.warandeweb.nl
Zorgspectrum
T 030 6575045
E servicebureau@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl

Terminale zorg
Steeds meer mensen kiezen er voor
om de laatste fase van hun leven
thuis door te brengen. Daar worden
ze veelal dag en nacht omringd en
verzorgd door partner, kinderen,
familieleden en partner. Deze zorg
kan echter zwaar zijn. Om de familie
te helpen de stervende thuis te
verzorgen,kan een beroep gedaan
worden op vrijwilligers.
Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Zuid-West Utrecht
Hogerhoeve 2
3438 LK Nieuwegein
T 030 6000017
E info@vtz-zu.nl
I www.vptz.nl
Hospice
Het hospice biedt zorg en onderdak
aan mensen die in de laatste fase
van hun leven zijn gekomen. Een
hospice is er voor mensen met een
levensverwachting van maximaal
drie maanden en hun directe
familieleden.
Het Hospice Kromme Rijnstreek zal
worden gebouwd op de Kruisboog in
Houten. Tevens zijn er hospices in de
regio.
T 030 8791921
E a.teule@ hospice-krommerijn.nl
I www. hospice-krommerijn.nl
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8 Dagactiviteiten
Indien het door toenemende
lichamelijke en/of geestelijke
beperkingen moeilijker wordt om
thuis zelfstandig te functioneren
kunnen dagactiviteiten zinvol zijn.
Bij de dagactiviteit basis, extra
somatiek of extra psychogeriatrie
kunt u één of meerdere dagen per
week terecht. U kunt deelnemen aan
activiteiten en ontvangt begeleiding
en verzorging.
Deelname aan een van deze
activiteiten kan het welbevinden van
de client vergroten en ervoor zorgen
dat de mantelzorger ontlast wordt.
Voor bovenstaande dagactiviteiten
heeft u een indicatie van het CIZ
nodig (www.ciz.nl).
Zorgcentrum Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
T 030 6350922
E haltnahuis@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
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Huisvesting met zorg, behandeling en verpleging
Kortdurende opname / respijtzorg
De afdeling voor kort verblijf is
een voorziening voor een tijdelijke
opname in een verzorgingshuis of
verpleeghuis. Het is bedoeld voor
zelfstandig wonende ouderen. Het
is mogelijk om een kortdurende
opname aan te vragen ter ontlasting
van de mantelzorger of als deze met
vakantie wil of zelf met lichamelijke
problemen kampt.
U kunt max.voor 6 weken verblijf
aanvragen bij het CIZ.
Warande Woonzorgcentrum
De Loericker Stee
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www.warandeweb.nl
Zorgspectrum Verpleeghuis
Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ Houten
T 030 63586868
E houtenserf@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
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Woonzorgcentrum
Wanneer thuis wonen niet meer kan
is er een mogelijkheid om te wonen
in een woonzorgcentrum.
Hiervoor heeft u een indicatie Zorg
met verblijf van het CIZ nodig
(www.ciz.nl).
Deze indicatie is in de vorm van
een zorgzwaartepakket. Hierin staat
welke zorg u nodig heeft..
Informatie over
zorgzwaartepakketten kunt u
opvragen bij het CIZ.
U betaalt voor deze zorg een
inkomensafhankelijke bijdrage
(www.hetcak.nl)
Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
T 030 6350922
E haltnahuis@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
Warande Woonzorgcentrum
De Loericker Stee
Hollandsspoor 1,
3994 VT Houten
T 030 6938058
E zorgadvies@warandeweb.nl
I www.warandeweb.nl
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9 Huisvesting met zorg, behandeling en verpleging
Verpleeghuis
Een verpleeghuis verleent verblijf,
behandeling. verzorging en
verpleging wanneer dit in de eigen
zelfstandige woonsituatie niet meer
mogelijk is. In een verpleeghuis heeft
u de beschikking over een eigen
kamer.
Hiervoor heeft u een indicatie
Zorg met verblijf van het CIZ nodig
(www.ciz.nl). U betaalt voor deze
zorg een inkomensafhankelijke
bijdrage (www.hetcak.nl)
Zorgspectrum Verpleeghuis
Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ Houten
T 030 63586868
E houtenserf@zorgspectrum.nl
I www.zorgspectrum.nl
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10

Indicatie
U heeft voor hulp en/of een
voorziening een indicatie nodig,
een verklaring waarin staat op welke
voorziening(en) u recht heeft. Er
zijn verschillende organisaties die
de indicatiestelling voor hulp en
voorzieningen verzorgen.
Indicatie voor Hulp bij Huishouden,
Ondersteunende zorg, Begeleidende
zorg, Voorzieningen Gehandicapten
en Vervoer
Gemeente Houten Wmo-unit stelt de
indicatie voor Hulp bij Huishouden,
Voorzieningen Gehandicapten en
Vervoer.
Wanneer er geen indicatie Verblijf is,
kunt u voor Ondersteunende zorg
en Begeleidende zorg ook bij de
Gemeente Houten afdeling Wmo een
indicatie aanvragen.

Zorgkantoor
Bij het zorgkantoor kunt u terecht
met vragen over AWBZ zorg. Op de
website van het zorgkantoor kunt u
ook folders downloaden die te maken
hebben met dit onderwerp
Agis Zorgverzekeringen
Postbus 320
3800 HA Amersfoort
T 0900 821 24 88 (€ 0,05 p/m)
I www.agiszorgkantoren.nl

Gemeente Houten Wmo-unit
Onderdoor 25
3994 DA Houten
T 030 6392611
I www.houten.nl
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Postbus 2222
3500 GE utrecht
T 088 7891500
I www.ciz.nl
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11 Financiële en juridische zaken
Veel informatie over financiële en
juridische zaken kunt u krijgen via
Postbus 51
I www.postbus51.nl
Persoonsgebonden budget
U kunt op twee manieren zorg
ontvangen:
Zorg in natura, dat wil zeggen dat
een zorgaanbieder de zorg levert.
Een door u gekozen organisatie is
verantwoordelijk voor het leveren van
die zorg of via een
Persoons Gebonden Budget
(PGB). Een PGB is een geldbedrag
waarmee u zelf zorg en begeleiding
kunt inkopen. U kiest zelf uw
zorgverleners en begeleiders uit.
Of u huurt een organisatie in die
in uw opdracht gaat werken. Met
hen maakt u afspraken over wat er
gedaan moet worden, de dagen en
uren waarop de hulp voor u werkt en
de vergoeding die u daarvoor uit het
PGB betaalt. Daarmee houdt u de
touwtjes in handen. Op de website
van Per Saldo kunt u meer informatie
over PGB lezen. Per Saldo is een
belangenvereniging van en voor
mensen met een persoonsgebonden
budget in Nederland.
SVB (Sociale Verzekeringsbank)
Het servicecentrum PGB van de SVB
helpt u gratis met uw administratie.
Tevens bieden zij hulp bij het regelen
van uw zorg, bij schade of een
conflict.
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SVB
T 030 2649000
I www. svb.nl
Per Saldo
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
T 0900 742 48 57
E info@pgb.nl
I www.persaldo.nl
Eigen bijdrage
U kunt uw eigen bijdrage berekenen
via de website www.hetcak.nl
De Wet BOPZ
De psychogeriatrische aandoening van
cliënten kan de geestelijke vermogens
van de persoon aantasten. Dit kan
met zich meebrengen dat de persoon
soms niet meer kan bepalen wat goed
voor hem is. In een dergelijke situatie
kan de persoon onvrijwillig worden
opgenomen of worden behandeld.
De Wet Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ) is dan van toepassing. Meer
informatie over de wet BOPZ vindt u
op de website van het Ministerie van
volksgezondheid, welzijn en Sport
I www.minvws.nl
Vergoeding vervoer
Wanneer men als gevolg van een
ziekte of handicap moeilijk gebruik
kan maken van het openbaar vervoer,
kan men in aanmerking komen voor
een vervoersvoorziening via de WMO.
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Financiële en juridische zaken
Afhankelijk van het medisch advies
zal in eerste instantie een vergoeding
worden gegeven voor het gebruik van
de Regiotaxi. Mocht dit vervoer niet
mogelijk zijn, dan kan men eventueel
in aanmerking komen voor vergoeding
van taxikosten, aanpassing auto of een
kilometervergoeding.
Gemeente Houten Wmo-unit
Onderdoor 25
3994 DA Houten
T 030 63926111
I www.houten.nl
Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is voor
alle mantelzorgers, in de vorm van
een financiele bijdrage, die zorgen
voor iemand met een langdurige,
extramurale AWBZ-indicatie.
Langdurig is minimaal 12 maanden.
Ook meerdere aaneengesloten
indicaties die optellen naar meer
dan 12 maanden tellen mee.
Extramuraal betekent dat degene voor
wie u zorgt niet is opgenomen in een
verpleeg- of verzorgingsinstelling,
maar thuis woont. Meer informatie
vindt u op de site van Mezzo.
Postbus 179
3980 CD Bunnik
T 030 659 22 22       
T 0900 2020 496 (Mantelzorglijn).
E info@mezzo.nl
I www.mezzo.nl

Verlofregelingen
Combineert u mantelzorg met een
baan, dan kan u gebruik maken
van een aantal verlofregelingen
die zijn opgenomen in de Wet
Arbeid en Zorg. U kunt denken
aan calamiteitenverlof, kortdurend
zorgverlof, langdurig (onbetaald)
zorgverlof, levensloopregeling,
tijdelijk minder werken.
T 0900 2020496 (Mantelzorglijn)
I www.mantelzorg.nl
I www.verlofregelingen.szw.nl.
I www.mantelzorgenwerk.nl
Stichting Informatie en Advies
Voor informatie en advies bij o.a.
belastingaangfite, kwijtschelding,
huur- en zorgtoeslag, PG en Sociale
voorzieningen kunt terecht op het
Info Spreekuur Houten.
Vrijdag, 10.00 - 11.30 uur en
Woensdag, 19.00 - 20.30 uur in
De Beukennoot,
De Slinger 5
3995 DE Houten
T 030 6382526
Iedere tweede dinsdag van
de maand, 14.00-15.30 uur.
Wmo-loket VIA Houten,
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
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11 Financiële en juridische zaken
Rechtswinkel Houten
De Rechtswinkel biedt gratis
juridisch advies over o.a. personenen familierecht, arbeidsrecht,
huurrecht overeenkomstenrecht.
Spreekuur dinsdag 19.00 - 20.30 uur
in De Beukennoot,
De Slinger 5
3995 DE Houten
T 030 6382526
E info@rechtswinkelhouten.nl
Belastingtelefoon
Dit nummer van de belastingtelefoon
is bedoeld voor fiscale vragen van
particulieren. Zij zijn bereikbaar
maandag t/m donderdag van
8.00-17.00 uur
T 0800 0543
Notaristelefoon
De notaristelefoon beantwoordt
algemene vragen op notariële
gebieden zoals bewindvoerderschap,
omgang met een nalatenschap, het
kopen van een huis en het opstellen
van een testament.
T 0900 3469393
Juridisch loket
Het Juridisch Loket is een onafhan
kelijke organisatie waar iedere burger
terecht kan voor gratis juridisch advies.
T 0900 8020
Mentorschap
Een mentor is nodig als iemand
zelf niet in staat is de regie over zijn
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leven te voeren. Dat kan bijvoorbeeld
komen door dementie.
Coördinator Stichting Mentorschap
Utrecht
Kaap Hoorndreef 42
3563 AV Utrecht
T 06 2337 5483
I www.mentorschap.nl/utrecht
Bewindvoering
Een bewindvoerder behartigt de finan
ciële belangen van personen die daar
vanwege hun lichamelijke of psychische
toestand of vanwege sociale
omstandigheden niet zelf toe in staat
zijn. Tot de taak van de bewindvoerder
behoort het administreren en beheren
van de onder bewind gestelde
goederen en toekomstige goederen.
Branchevereniging voor
Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
Raadhuisplein 28
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
T 0180 393 544
I www.bpbi.nl
Nalatenschap
Het bieden van hulp en ondersteuning
bij het behartiging van financiële en
materiële zaken.
Stichting Met Raad en Daad
Seringenstraat 4
4131 BC Vianen.
T 0347 322 1312.
E info@stichtingmetraadendaad.nl
I www.stichtingmetraadendaad.nl

Belangenbehartiging
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Nederlandse Patiënten /
Consumenten Federatie
Belangenbehartiging en
dienstverlening van en voor
zorgvragers. Zij komen op voor de
belangen van alle zorggebruikers. Zij
geeft informatie en voorlichting over
de gezondheidszorg, ondersteunt
zorggebruikers met klachten over de
gezondheidszorg en onderzoekt de
kwaliteit van de gezondheidszorg.
T 030 2970303 (alg.)
T 030 2916777 (meldpunt vragen /
klachten over zorg)
E npcf@npcf.nl
I www.npcf.nl
Regionale Mantelzorg Ondersteuning
Regionale Mantelzorg
Ondersteuning is een onderdeel
van de Belangenbehartiging
en dienstverlening van en voor
zorgvragers.
Cliëntenbelang Utrecht
Kaap Hoorndreef 42
3536 AV Utrecht
T 030 2628024
E info@clientenbelangutrecht.nl
I www.clientenbelangutrecht.nl
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13 Vervoer
Regio Taxi
De regiotaxi haalt u voor de deur af
en brengt u tot voor de deur van uw
bestemming.
Mensen ouder dan 65 jaar reizen
voor een lager tarief als zij een 65+
vervoerspas hebben. Deze pas vraagt
u aan bij de Gemeente Houten,
afdeling Sociale Zaken, unit Wmo,
T 030 6392611
Mensen met een beperking kunnen
een aanvraag indienen voor een
Wmo-pas, waarmee zij gratis gebruik
kunnen maken van de regiotaxi.
U kunt met de regiotaxi in de hele
regio reizen, met een maximum van
vijf zones.
U kunt het aanmeldformulier
downloaden via www.houten.nl
of via emailbericht aanvragen
gemeentehuis@houten.nl
U kunt het ook aanvragen via
Wmo-loket VIA Houten:
www.via-houten.nl/030 6363290/
loket@via-houten.nl
T 088 0025444
I www.regiotaxiutrecht.nl
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Valys
Valys is een landelijke reisorganisatie
en kan worden gebruikt door mensen
met een mobiliteitsbeperking
voor sociaal recreatieve uitstapjes.
Om gebruik te maken van deze
reisservice heeft u een vervoerspas
nodig, waarvoor u een beperkte eigen
bijdrage bent verschuldigd. U kunt de
vervoerspas aanvragen op www.valys.
nl of via 0900 96 30 (lokaal tarief).
Om voor deze vervoerspas in
aanmerking te komen, moet
u aantonen recht te hebben
op Wmo-vervoer dan wel een
gehandicaptenparkeerkaart of
OV -begeleiderskaart overleggen.
De afdeling Wmo kan u verder
informeren over de mogelijkheden
van Valys.
Gemeente Houten
Afdeling Sociale Zaken, unit Wmo
T 030 6392611
E gemeentehuis@houten.nl
I www.houten.nl
OV begeleiderskaart
Voor wie reguliere
assistentieverlening niet voldoende
is, bestaat de OV Begeleiderskaart.
Met deze kaart kan een begeleider
gratis meereizen met iemand met
een functiebeperking.
T 0900 1462 (0,10 euro p.m.)
I www.ns.nl/ov-begeleiderskaart
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Vakantiemogelijkheden
De Zonnebloem
Zorgvlietstraat 491,
4834 NH Breda
T 076 5646 362
I www.zonnebloem.nl
Rode Kruis
T 070 4455888
E vakanties@redcross.ml
De Blauwe Gids
Nederlandse Branchvereniging
Aangepaste Vakanties
T 024 3971666
I www.de blauwegids.nl

Stichting mens en samenleving
Molenweg 49 a
6741 KK Lunteren
T 0318 485 183
Toch Uit, Alzheimer Nederland
Postbus 183
3989 CD Bunnik
T 030 659 6900
I www.alzheimer-nederland.nl
ZorgVrij Vakanties
Eekholt 40 (5e etage)
1112 XH Diemen
T 020 2012 720
(ma t/m vrijdag van 09.30 -18.00 uur)

Het VakantieBureau
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
T 0318 486 610
E info@hetvakantiebureau.nl
I www.hetvakantiebureau.nl
Mezzo zorg voor jezelf dagen
Postbus 179
3980 CD Bunnik
T 030 6592222
I www.mezzo.nl
Raz
T 088 3280328
E info@raz.nl
I www.raz.nl

35

15 Tips en adviezen
Nuttige adressen waar u informatie
kunt vinden over het omgaan met
dementerenden.

www.berekenuwrecht.nl
Hier kunt u zien voor welke
regelingen u in aanmerking komt.

Websites

www.dementie-winkel.nl
Online winkel waar attributen voor
mensen met dementie worden
verkocht.

www.alzheimer-nederland.nl/
wutrecht
Voor informatie en digitale sociale
kaart van de regio westelijk Utrecht.
www.alzheimer-nederland.nl
Hier kunt u folders, boeken en dvd’s
krijgen over dementie.
www.familievan.nl
Deze website biedt tips en steun aan
kinderen, partners en familieleden
door middel van mailcontact
en chatbijeenkomsten met een
deskundige van Indigo.
www.kiesbeter.nl
Geeft informatie over zorg en
gezondheid. U kunt de kwaliteit
vergelijken van ziekenhuizen,
verzorgings- en verpleeghuizen.
www.regelhulp.nl
Regelhulp is een soort routeplanner
(webloket) voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen. Zij geeft
een overzicht van zorg, hulp en
financiële ondersteuning.
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www.meme.nl
Activiteiten materialen voor
dementerenden
www.vilans.nl
In de webwinkel vindt u een
uitgebreide folder en boekenaanbod
voor de mantelzorger. Ook vindt u
hier een digitale sociale kaart.
Schriftelijke informatie en materialen
Dementie Zorgmap
Stichting September
ISBN 90-3132-762
In dit boek vindt u duidelijke
antwoorden op veel vragen met
betrekking tot dementie en de
omgang met mensen met een
dementie. De zorgmap is te koop
bij de apotheek.

Tips en adviezen
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Kien Activiteiten map
Deze map bevat geheugenactiviteiten
en een cd met oude liedjes voor
ouderen.
ISBN 9789031350919
Stichting Boom
Amazonedreeef 41b, Utrecht
T 030 262 8528
W www.stichtingboom.nl
Deze stichting leent aangepast
materiaal (veel materiaal van
vroeger) uit voor (dementerende)
ouderen, zoals cd’s met oude liedjes,
oude films/video’s, luchtjes en
geluiden van vroeger.
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1 Aantekeningen

U kunt wijzigingen, aanvullingen en tips voor deze gids doorgeven aan:
Wmo-loket VIA Houten
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T 030 6363290
E loket@via-houten.nl
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