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Hulp bij vervoer naar vaccinatie 
Thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een 
vaccinatieafspraak. Deze vaccinatie tegen corona kunnen zij krijgen op centrale plaatsen in de 
regio. Het is de bedoeling dat iedereen daar op eigen gelegenheid naartoe gaat.  
Niet iedereen is in staat om met eigen vervoer naar de vaccinatielocatie te gaan.  
Gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen gevaccineerd 
worden. Daarom heeft de gemeente een oplossing gezocht voor het vervoer.  
Als u een uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen kunt u de volgende stappen doorlopen:  
1. Kijkt u eerst of u zelf vervoer kunt organiseren naar de vaccinatielocatie, eventueel met 

hulp van familie, vrienden of buren.  
2. Lukt dat niet, dan kunnen 60-plussers gratis gebruik maken van de Regiotaxi.  
3. Een reservering voor vervoer naar vaccinatie bij de Regiotaxi maakt u via telefoonnummer 

088 - 9666 000. Geef dan aan dat u de afspraak maakt in verband met de Covid vaccinatie. 
Zie voor verdere informatie over Regiotaxi: https://regiotaxihaaglanden.nl. 

4. Denkt u aan de mondkapjesplicht. Sinds 8 februari is een medisch mondkapje verplicht 
(type II of IIR) in de Regiotaxi. Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes zijn niet toegestaan. 

5. Mocht u niet beschikken over dit type mondkapje dan krijgt u er een in de Regiotaxi.  
Let wel, de Regiotaxi heeft deze maar beperkt beschikbaar. 

 

Kan het team van SWMD iets voor u betekenen?  

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u een vraag over personenalarmering, 
maaltijden aan huis, administratie, eenzaamheid, invullen van formulieren of praktische hulp? 
Dan kunt u terecht bij teamleden van SWMD. Telefonisch: 010- 5918052 of 015 – 2625864.  
Wij zijn aanwezig in Singelhof op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Hofsingel 18. Of stuurt u een mail naar info@swmd.nl   
 

Trainingen voor iedereen 
De Humanitas Academie heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die iets wil gaan 
doen, of al doet, voor een ander. Als buur, vrijwilliger of mantelzorger. In deze trainingen krijgt 
u een aantal praktische handvatten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 
eenzaamheid; stress en grenzen stellen  Alle trainingen zijn openbaar gemaakt om te delen en 
te vinden op: https://www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-iedereen/ 
 

Heeft u een vraag over mantelzorg?  
Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is 
iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Soms komt 
er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland kan iets betekenen voor 
u als mantelzorger. U kunt bij haar terecht voor informatie en advies of een luisterend oor. 
Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl U kunt ook kijken op de 
website: www.mantelzorgmiddendelfland.nl 
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