
 

 

Ruggensteun 
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Vanaf 18 mei kunnen mantelzorgers getest worden op Corona. Hieronder lees je hoe dat in 

zijn werk gaat. Houd er rekening mee dat wanneer je als mantelzorg positief test, je niet 

meer je zorgtaken kunt uitvoeren. Dit moet dan (tijdelijk) worden overgenomen. 

Het laten overnemen van zorg is soms lastig te regelen. De Zorgladder voor mantelzorgers 

geeft inzicht in welke ondersteuning je als mantelzorger nodig hebt en kunt krijgen.  

Kom je er niet uit? Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht. 

Maak je eigen placemat 

Weemen Web Print Promo is maatschappelijk betrokken 

en wil mantelzorgers op een persoonlijk manier verbinden 

met hun naaste. Wegens succes is deze actie verlengd. 

 

  

 

 

 

 

 

Maak een persoonlijke placemat. Ga naar 

www.verzachteenzaamheid.nl Kies een ontwerp. Upload 

je eigen foto's en zet er een boodschap bij. Kies bij orga-

nisatie en locatie 'GGD Mantelzorg Verlicht'. Weemen 

zorgt gratis voor de productie. Wij zorgen ervoor dat het 

bij jou terecht komt. 

Testen op Corona.  

Mantelzorgers kunnen getest worden als:                                                                                            

- tijdens het verzorgen de 1,5 meter afstand niet is aan te houden (b.v. ogen druppelen of aankleden) én 

- je klachten hebt die passen bij een COVID-19 besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).  

Om je te laten testen kun je een bellen met de GGD Brabant Zuidoost tel. 088 0031 111 

Bij aanmelding worden een aantal vragen gesteld en vervolgens krijg je een bevestigingsmail met de af-

spraak (houd je spambox ook in de gaten). De test locatie is t/m 26 mei in de parkeergarage Witte Da-

me, Emmasingel 2A in Eindhoven.    

In afwachting van het testresultaat geldt voor iedereen: blijf thuis. Ontvang geen bezoek en alleen men-

sen die bij jou wonen mogen in huis zijn. Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt, laat de zorg 

overnemen door andere (evt. professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is. Je ontvangt de 

uitslag van de test via je mailadres.   

Mantelzorgers die zorg verlenen aan kwetsbare mensen kunnen zich laten testen. Onder kwetsbare men-

sen wordt bedoeld; mensen van 70 jaar en ouder of mensen met een chronische aandoening Deze men-

sen hebben bij een besmetting een hoger risico op ernstig verloop van COVID-19.  

Steunpunt Mantelzorg Verlicht  info@mantelzorgverlicht.nl 

Eindhoven tel: 0880031288           Valkenswaard tel: 0880031168 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg
https://www.verzachteenzaamheid.nl/products/weemen-verzacht-eenzaamheid-door-verbinding

