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Bent u mantelzorger en zou u graag 

eens onbezorgd willen opladen? Dan 

kunt u gebruik maken van de respijtzorg 

in de Schutse. U kunt een beroep doen 

op respijtzorg als u intensief en 

langdurig voor een ander zorgt. Door af 

en toe even onbezorgd vrijaf te nemen 

houdt u het zorgen langer vol. Deze 

vorm van zorg wordt respijtzorg 

genoemd. 
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Goed gevoel:

  

Het is belangrijk dat u met een goed gevoel 

uw naaste achterlaat. Om de opvang zoveel 

mogelijk op maat te bieden wordt het verblijf 

in overleg gepland. We streven naar een zo 

aangenaam mogelijk verblijf voor de gasten. 

Wat moet u doen? 

Als u interesse heeft om gebruik te maken van 

respijtzorg? Neem vandaag nog contact op 

met Corrie van Leeuwen of Jan Aarnoudse 

telefoonnummer: 0166-658600.  

 

Wat is nog belangrijk om te weten: 

• Respijtzorg is altijd gepland (ter 

voorkoming van overbelasting) 

• Respijtzorg wordt geboden vanaf 3 

dagen, met (in principe) een maximum 

van 5 dagen. 

• Respijtzorg is inclusief zorg, volledig 

pension en activiteiten. 

• Eventueel bezoek dagbesteding gaat 

gewoon door. 

• Eigen bijdrage is niet van toepassing. 

 

In de gemeente Tholen zijn veel mantelzorgers 

actief. De zorg voor echtgenoten, vader of 

moeder gecombineerd met werk en gezin 

kunnen een zware belasting vormen. 

Belangrijk is daarom dat mantelzorgers zo af 



4 

en toe geheel onbezorgd kunnen opladen. Om 

dat te kunnen doen is het belangrijk dat je 

met een gerust hart de zorg kunt overlaten 

aan een ander en dat degene voor we je zorgt 

een fijne plek heeft om te verblijven. De 

Schutse gaat voor een aantal jaar deze 

respijtzorg aanbieden in onze gemeente. Per 

jaar zijn 32 respijtdagen beschikbaar volledig 

verzorgd. 

Wanneer kan deze respijtzorg worden ingezet: 

• Deze respijtzorg kan worden ingezet als 

de mantelzorger zelf op vakantie wil. 

• Als de mantelzorger gepland een periode 

thuis tot rust wil komen. 

• De respijtzorg is uitdrukkelijk niet 

bedoeld als crisis opname. 

 

Voor wie: 

De respijtzorg is bedoeld om de mantelzorgers 

te ontlasten. Het gaat hierbij om 

mantelzorgers van mensen met beginnende 

dementie, met chronische ziekten zoals 

Parkinson bv, mensen die zorg nodig hebben 

door de gevolgen van een CVA of ander 

hersenletsel of mensen die door ouderdom 

hulp en ondersteuning nodig hebben. 
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Duur van het verblijf:  

De duur van het verblijf is altijd in overleg en 

duurt minimaal 3 en maximaal 5 etmalen. De 

client arriveert op de eerste dag tussen 10.00 

en 11.00 uur, het vertrek wordt in overleg 

gepland. 

Aanmelding: 

De aanmelding verloopt via Corrie van 

Leeuwen of Jan Aarnoudse van Schutse Zorg 

Tholen. De aanmelding dient ruim vooraf te 

gebeuren tot uiterlijk 6 weken voorafgaand 

aan het verblijf en wordt door wederzijds 

overleg bepaald. 

Procedure: 

Als de aanmelding is geaccepteerd, volgt de 

eerste intake door de consulent/ medewerker 

Schutse. 

Verzorging: 

De verzorging en verpleging wordt geheel 

overgenomen door de Schutse. 

Huisarts: De huisartsenzorg wordt uitgevoerd 

door de eigen huisarts. 
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Sociale activiteiten:  

De gasten die verblijven i.v.m. de respijtzorg 

kunnen meedoen aan de verschillende 

activiteiten die worden georganiseerd.  

Kosten 

Aan Respijtzorg zijn geen kosten verbonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.M. Boogaardweg 10 

4697 GM Sint Annaland 

0166-658600 


