
Wie 
neemt de zorg over 

als u uitvalt?

VOOR MEER INFORMATIE: 
Telefoon 0591 - 680 800 (Sedna)
www.welzijngroepsedna.nl

vraag daarom 

uw pas aan !

Ik zorg voor iemand.
Ik zorg voor iemand.



Waarom dit pasje?
U zorgt voor iemand in uw naaste 
omgeving. Bijvoorbeeld:
-  uw (hulpbehoevende) ouder,
-  uw chronische zieke partner,
-  uw kind dat meer aandacht en zorg 

nodig heeft dan andere kinderen.

-  Wie neemt de zorg over als u plotseling 
uitvalt (door ziekte of door een 
ongeval)? 

-  Welke persoon  weet dat er iemand van 
u afhankelijk is? 

-  Hoe weet men op de Spoedeisende 
Hulp wie men bij een crisissituatie 
moet waarschuwen?

Hoe werkt het?
U wilt de zorg door laten gaan als u 
plotseling uitvalt. 

Bewaar deze pas in uw portemonnee. 
Hulpverleners kijken vaak in de 
portemonnee om te kijken wie u bent. 
Hulpverleners zien de pas en bellen uw 
vervanger. Die weet dat er actie moet 
worden ondernomen om uw zorgtaak 
over te nemen.

Benader twee vertrouwde personen in 
uw naaste omgeving. Vraag of zij tijdelijke 
vervanger in nood willen zijn. Willen ze 
dat? Vraag dan hun telefoonnummer. Die 
telefoonnummers vult u in op de pas. 

Let op: het heeft geen zin om 112 op de 
pas te noteren! De meldcentrale weet 
immers niet dat er iemand afhankelijk is 
van u.

De mantelzorgpas zorgt er voor dat ie-
mand in de naaste omgeving zo spoe-
dig mogelijk gewaarschuwd wordt om 
de zorg zo snel en adequaat mogelijk 
over te nemen.

De mantelzorgpas kwam tot stand dankzij de medewerking van

Samen zorg je het beste voor jezelf!

Ik zorg voor iemand.Ik zorg voor iemand.

IN NOODGEVAL WAARSCHUWEN
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