
Drie Brabantse psychologen (Help de Helden) hebben enige tijd geleden het initiatief 
genomen om (zorg)professionals te begeleiden in de Corona tijd middels een buddy-
systeem. Zij hebben een oproep geplaatst in hun netwerk onder collega’s, om zich 
aan te melden als zorgbuddy. Al ruim 400 zorgbuddy’s staan klaar om de (zorg)
professionals en vanaf nu ook mantelzorgers te begeleiden. 

Jij staat als mantelzorger in deze bijzondere tijd 
mogelijk meer onder druk dan je gewend bent. 
Daarom bieden we jou de mogelijkheid aan 
gebruik te maken van een zorgbuddy.

 
Wat houdt dit in?

•	 Je kunt telefonische ondersteuning krijgen 
voor de periode dat deze crisis duurt. 

•	 Je wordt gekoppeld aan een vaste 
zorgbuddy die jou tijdens de hele  
periode ondersteuning kan bieden.  
De zorgbuddy is een deskundige 
Brabantse ggz-professional die (naast 
zijn reguliere werk), op vrijwillige basis, 
telefonische psychosociale ondersteuning 
(na werktijd) gaat bieden aan één 
mantelzorger. Deze ggz-professional kan 
een gz-psycholoog, klinisch psycholoog, 
psychotherapeut, psychiater of een 
verliesdeskundige zijn. 

•	 Je spreekt samen met je zorgbuddy af hoe 
jullie de ondersteuning vorm willen geven. 
Bijvoorbeeld door telefonisch of whatsapp 
contact. 

Wat is het voordeel?

•	 Het werken met een buddy-systeem werkt 
preventief. Het draagt positief bij aan het in stand 
houden van jouw mentale gezondheid.

 
Ben jij mantelzorger en kun je tijdens deze 
crisis wel wat hulp gebruiken? 

1. Aanmelding voor een zorgbuddy gaat heel 
eenvoudig via www.ggdhvb.nl/zorgbuddy

2. Ga naar ‘Ik wil graag een buddy’ en meld je aan!

3. Je wordt dan snel gekoppeld aan een beschikbare 
zorgbuddy.

4. De zorgbuddy neemt vervolgens contact op met 
jou en samen maak je afspraken over hoe jullie de 
ondersteuning vorm gaan geven.

Vragen? 

Heb je vragen, mail deze dan naar: 
corona.zorgbuddyproject@ggdhvb.nl  
of neem contact op met het klantcontactcentrum van  
de GGD op het telefoonnummer 088-368 6858. 

Zie voor actuele openingstijden van het KKC  
www.ggdhvb.nl/coronavirus.
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