
 

 

 
In deze tijden van crisis hebben veel van onze inwoners het extra moeilijk. Denk aan mantelzorgers, 

eenzamen, mensen met dementie, psychisch kwetsbare mensen, (gescheiden) ouders en hun kinderen.  

Maar ook professionals hebben veel vragen. Hieronder een aantal websites om te delen met het publiek 

of met partnerinstellingen. 

 

Voor inwoners 

 

 Voor intermediairs 

Allereerst een erg mooie pagina met info 

over hoe om te gaan met mensen met 

dementie rondom corona. 

 

 

 Voor hulpverleners, jeugdbeschermers of 

leerkrachten van kwetsbare kinderen: 

https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-

als-het-op-school-veiliger-is/ 

Op deze website zijn allerlei tips 

opgenomen om met eenzamen in contact 

te blijven ten tijde van de coronacrisis.  

 

 Voor iedereen die met jeugd of ouders werkt: 

https://www.nji.nl/coronavirus  

 

Het GGD-Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

heeft een tweewekelijks bulletin ontwikkeld 

ter ondersteuning aan mantelzorgers in 

deze moeilijke periode. De eerste uitgave 

vind je hier. (N.B. ons steunpunt werkt voor 

inwoners van Eindhoven en Valkenswaard, 

voeg eventueel de contactgegevens van 

jullie lokale steunpunt toe). 

 

 Voor iedereen die huiselijk geweld kan 

signaleren: 

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ 

Deze site wordt momenteel aangevuld met 

informatie en specifieke tips rondom de 

Coronacrisis. 

Voor mensen met psychische klachten is 

op de website van MIND heel veel 

ondersteuning, tips en links te vinden 

 

  

Het NJI biedt goede informatie en tips voor 

ouders, kinderen, opvoeders en 

professionals ten tijde van corona. Een 

heel uitgebreide website, waar tal van 

onderwerpen aan bod komen. 

 

  

Villa Pinedo biedt haar online training voor 

gescheiden ouders de komende weken 

kosteloos aan. Normaal kost deze €97. 

 

  

Kinderen en jongeren kunnen 

vanzelfsprekend ook altijd terecht bij de  

kindertelefoon.  

 

  

Jongeren kunnen anoniem chatten met 

JouwGGD. Dit kan elke werkdag tussen 

15.00 en 21.00 uur en zondag van 18.00 en 

20.00 uur. 

 

  

Voor mensen met financiële zorgen 

biedt het Nibud informatie over financiële 

regelingen en adviezen hoe om te gaan met 

dalende inkomsten. 

  

 

https://dementie.nl/nieuws/omgaan-met-mensen-met-dementie-tijdens-corona?_ga=2.261029902.200687139.1585046605-94710306.1585046605
https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.mantelzorgverlicht.nl/userdata/files/ruggensteun.pdf
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
https://wijzijnmind.nl/corona
https://www.nji.nl/coronavirus
https://training.villapinedo.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/
https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/
https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Geldkrant-special-Minder-inkomen.pdf

