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Aanmeldingen en vragen 
rondom zorg/begeleiding: 
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

Riwis Zorg & Welzijn 
ondersteunt mensen met 
psychische, sociale of 
lichamelijke beperkingen bij een 
zo zelfstandig en onafhankelijk 
mogelijk leven. 
Het ontdekken en gebruik 
maken van uw eigen kunnen 
staat voorop. Samen met u en 
de mensen die voor u belangrijk 
zijn, werken we aan een gezond 
leven, je prettig voelen, veilig 
en plezierig wonen en meedoen 
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen 
kunnen van onze medewerkers. 
We bieden hen de ruimte zaken 
goed en snel te regelen in het 
belang van cliënten.

Respijtzorg
Adempauze voor de mantelzorger
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Mantelzorgers verzorgen mensen 
uit hun directe omgeving die hulp 
nodig hebben. U kunt hierbij denken 
aan een hulpbehoevende partner, 
ouder, kind, vriend of kennis. 
De zorg is vaak langdurig en 
onbetaald. Om de mantelzorgers 
af en toe een pauze te geven van 
hun zorgtaak, is er respijtzorg.

Respijtzorg
Respijtzorg is de tijdelijke en 
volledige overname van de zorg 
van een mantelzorger met het doel 
om die mantelzorger even vrijaf te 
geven. Wie langdurig en/of intensief 
mantelzorgtaken vervult, moet af en toe 
of regelmatig die zorg even uit handen 
kunnen geven. Om even op adem te 
komen, bijvoorbeeld. Maar ook als u 
een bruiloft heeft of op vakantie gaat.



Respijtzorg binnen Riwis
Riwis biedt respijtzorg om mantelzorgers die de zorg hebben 
voor een (beginnend) dementerende een pauze te geven van 
hun zorgtaak. 
Op de locatie Tolzicht in Brummen is een kamer ingericht waar 
cliënten tijdelijk kunnen verblijven. De cliënt krijgt hier 24-uurszorg 
en kan gebruik maken van de voorzieningen die Tolzicht biedt, 
zoals verschillende dagactiviteiten. In overleg worden afspraken 
gemaakt over de duur van het verblijf. 
Dit kan variëren van een dagdeel tot enkele weken.

Tolzicht
Woonzorgcentrum Tolzicht is opgericht in 1965. Het gebouw 
bestaat uit intramurale en extramurale appartementen, algemene 
ruimten en wordt omgeven door een mooi aangelegde tuin en 
vijver. Tolzicht bevindt zich in het landelijk gelegen dorp Brummen. 
Het dorpscentrum en de winkels liggen op ongeveer 5 minuten 
loopafstand.

Kosten
Voor het verblijf of de geleverde zorg op de Respijtkamer is een eigen 
bijdrage verschuldigd, omdat het vanuit de AWBZ wordt gefinancierd. 
Het CAK rekent over het eerste half jaar van verblijf een verlaagde eigen 
bijdrage die inkomens afhankelijk is. 
Het verblijf op de respijtkamer is altijd korter dan een half jaar, meestal 
een/of enkele weken. Voor het verblijf of de geleverde zorg is een indicatie 
nodig die u kunt aanvragen bij het CIZ.

Informatie 
Wilt u meer informatie over respijtzorg op de locatie Tolzicht? 
Of wilt u weten hoe de indicatieprocedure verloopt? 
Neem dan contact op met het Cliëntenservicebureau van Riwis. 
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0900 – 242 42 41. 
Mailen kan ook: zorgservice@riwis.nl

De respijtzorgkamer op Tolzicht


