
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgroep voor partners/familie van 
(jong) dementerenden 
 

U bent mantelzorger …. en u zorgt voor uw partner, of een ander familielid 

of naaste, die (beginnend) dementerend is. Als mantelzorger in een 

dergelijke situatie kunt u veel steun ondervinden door deelname aan een 

contactgroep. 
 

Contactgroep 
Versa Mantelzorgondersteuning organiseert in de regio Gooi en Vechtstreek en 

Eemnes contactgroepen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met 

dementie. De contactgroep staat onder begeleiding van een consulent 

mantelzorgondersteuning. In de contactgroep kunt u ervaringen en tips 

uitwisselen over bv. de omgang met een dementerende, het zorgen voor de 

ander én voor uzelf.  

Het uitwisselen van ervaringen, het geven van adviezen aan elkaar, maar vooral 

het samen delen van emoties en gedachten, geven het gevoel dat u er niet alleen 

voor staat en kunnen helpen voorkomen dat u overbelast raakt.  
 

De contactgroep voor mantelzorgers van jong dementerenden (jonger dan 65 

jaar) richt zich op specifieke vragen waarmee u te maken kunt krijgen zoals: 

� Problemen in de werksfeer 

� Impact op het gezins- en sociale leven 

� Financiële en juridische problemen 
 

De contactgroep heeft een doorlopende, open inschrijving. Als u tijdens de 

bijeenkomsten opvang wenst voor uw dementerende partner of familielid, kunt u 

hierover met ons contact opnemen. Wij proberen dan samen met u een oplossing 

te vinden. 



Waar en wanneer 
Contactgroepen voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met 

dementie: 

1
e
 donderdag van de maand  3

e
 donderdag van de maand 

Tijd: 10.30 - 12.00 uur  Tijd: 10.30 - 12.30 uur 

Plaats: Versa Welzijn    Plaats: wijkcentrum St. Joseph 

            Huizerweg 54      Minckelersstraat 71 

            1402 AD Bussum   1223 LD Hilversum 
 

Contactgroep voor mantelzorgers die zorgen voor jong dementerenden: 

Laatste vrijdag van de maand 

Tijd:   10.00 - 11.30 uur 

Plaats:  Versa Welzijn 

 Larenseweg 30 

 1221 CN Hilversum 

 

Kosten  
Voor deelname aan een contactgroep is instemming nodig van het WMO loket in 

uw gemeente. Na instemming is deelname aan de contactgroep gratis. U kunt 

voor meer informatie hierover contact opnemen met het WMO loket of met Versa 

Mantelzorgondersteuning. 

 

Meer informatie en aanmelden 
Mantelzorgtelefoon: (035) 697 00 50  

(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur) 
 

Algemeen telefoonnummer: (035) 683 01 54 (voor organisaties) 

E-mail: mantelzorg@versawelzijn.nl 

Website: www.versawelzijn.nl/mantelzorg 
 

Versa Mantelzorgondersteuning 

Bezoekadres: Larenseweg 30, Hilversum 

                       of locatie in gemeente (zie website) 

Postadres: Postbus 1463, 1200 BL Hilversum 
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