Buddyzorg
Omschrijving
Mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld
HIV of Aids, kanker, MS of niet-aangeboren hersenletsel, krijgen te maken met verlies van
lichamelijke, psychische of sociale vaardigheden. Hun ziekte heeft veel invloed op hun leven.
Zij kunnen een beroep doen op een vaste buddy die steun biedt bij het aanvaarden of
verwerken van hun ziekte.
Buddy's zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Zij doen dat
gratis en krijgen alleen hun onkosten vergoed van de organisaties waarvoor ze actief zijn.
Voordat buddy’s steun kunnen bieden, volgen ze een intensief trainingsprogramma.
Een buddy steunt mensen die willen leren omgaan met een ziekte, waardoor zij sommige
dingen niet meer kunnen, hun zelfstandigheid willen vergroten, en/of hun leefwereld willen
vergroten.
Een buddy kan op allerlei manieren steun bieden:
- luisteren en praten over de emoties die het ziek zijn oproept;
- steun geven bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven;
- samen bouwen aan een sociaal netwerk;
- samen erop uit gaan;
- steun geven bij de contacten met artsen en hulpverleners.
.

Voor wie is buddyzorg bedoeld?
Buddyzorg is bedoeld voor mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende
ziekte of aandoening. Vaak zijn ziekten zoals MS, ME, HIV/aids en oncologische
aandoeningen van een dusdanig grote invloed op het persoonlijke leven dat ondersteuning
wenselijk is.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.
Tijdens de intake moet duidelijk worden of buddyzorg de geëigende vorm van hulpverlening
is. Als dat niet het geval is wordt de vrager verwezen naar de correcte vorm van
ondersteuning.

Aanvraagprocedure
Buddyzorg kan worden aangevraagd via Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn zorg en
wonen of rechtstreeks via de desbetreffende zorgverlener. De aanvraag kan gedaan worden
door de cliënt zelf of door de mantelzorger, hulp- of zorgverlener.
De coördinator zal vervolgens contact opnemen met de cliënt. Volgens een vaste procedure
wordt de intake en koppeling tussen cliënt en buddy tot stand gebracht, op vaste tijden
volgen evaluatie en bijstelling van de match en de vorm van ondersteuning.

Eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage. De kosten die worden gemaakt, bijvoorbeeld als men samen een
kopje koffie drinkt of een theater bezoekt komen voor rekening van de hulpvrager. Dit geldt
ook voor de eventuele vervoerskosten.
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Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

l Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

leverancier
Surplus Welzijn Etten-Leur
Adres:
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
06-28083540 (J. van Agtmaal)
06-53129470(R. Pals)
Email:
jettie.van.agtmaal@surpluswelzijn.nl
rina.pals@surpluswelzijn.nl
Website:
www.surpluswelzijn.nl
Folder beschikbaar: ja

Stichting Welzijn Zundert
Adres:
De welborg 4
4881 CZ Zundert
Telefoon:
076-5972200
Email:
info@swzundert.nl
Website:
www.swzundert.nl
Folder beschikbaar: ja
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