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Voorwoord
De zomer staat weer voor de deur! Ten tijde van het 
samenstellen van dit magazine was het nog voorjaar 
maar hebben we wel met een aantal mooie dagen een 
voorproefje gekregen. 

Op het moment dat dit blad verschijnt kunnen we 
hopelijk de knoop doorhakken over wat wij u gaan 
aanbieden op de Dag van de Mantelzorg in november. 
Het allerliefst organiseren wij voor u natuurlijk 
weer onze feestelijke informatiemarkt met leuke 
activiteiten, waarbij professionals en organisaties zich 
weer aan u kunnen presenteren.

Niet alleen weten steeds meer inwoners de weg naar 
ons te vinden, maar inmiddels ook veel professionals. 
Daar zijn wij heel blij mee! Door de steeds beter 
lopende samenwerking met professionals en 
zichtbaarheid kunnen wij de ondersteuning aan u ook 
meer borgen.

We verwachten in juni weer meer en meer naar ons 
vaste programma te kunnen terugkeren en dat we 
elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. In onze agenda 
verderop in dit blad houden we hier dan ook rekening 
mee. Mocht dit onverhoopt toch veranderen brengen 
we u daar natuurlijk van op de hoogte. Heeft u in de 
tussenliggende periode vragen? Schroom niet om 
deze bij ons te stellen, wij zijn er tenslotte voor u.

We hopen dat ook u mooie plannen 
heeft gemaakt voor deze zomer. 

Wij wensen u hoe dan ook een hele mooie zomer toe!

Danny, Lianca, Marije en Maria

C O L O F O N  jaargang 4 • nummer 2

U ontvangt VoorElkaar omdat u 
staat ingeschreven bij Steunpunt 
Mantelzorg Nieuwegein. VoorElkaar 
is een gezamenlijke uitgave 
van diverse steunpunten voor 
mantelzorgers. Het is een productie 
van Stichting Bureau Betoeterd. 
De vrijwilligers die aan deze uitgave 
meewerkten zijn: Anneke Douma, 
Karin Sinjorgo, Maartje Abrahams 
Maykel Kicken en de schrijvers van 
de artikelen. 

Stelt u geen prijs meer op 
VoorElkaar? Of wilt u VoorElkaar 
voortaan ook ontvangen? Neem 
contact op met het Steunpunt 
Mantelzorg Nieuwegein. Het is 
ook mogelijk om VoorElkaar te 
blijven ontvangen, ook als u geen 
mantelzorger meer bent.

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein 
Zoutkamperschans 3
3432 TZ  Nieuwegein
www.mantelzorgnieuwegein.nl
info@mantelzorgnieuwegein.nl 
06 - 83 55 68 74BETOETERDbureau

deze uitgave...
.. gaat over het versterken van uw zorg voor uw naaste. Er 
zijn allerlei organisaties en regelingen waar u gebruik van 
kunt maken. In deze uitgave helpen we u op weg en geven 
we ook wat kleinere tips. Neem contact met ons op [zie 
contactgegevens achterop] als u versterking kunt gebruiken! 

Betaalde ondersteuning 
bij mantelzorg. De één 
moet er niet aan denken, 
voor de ander is het de 
perfecte oplossing. Lees 
over het dilemma van een 
mantelzorger.10

Kleine tips waar u vandaag 
mee aan de slag kunt. Ze 
staan op pagina 5.

5
Iemand anders voor uw 
naaste laten zorgen is soms 
niet eenvoudig. Een tweeluik 
over een mantelzorger, 
haar man en hun vrijwillig 
respijtzorger Marian.6
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versterkende organisatie

advertentie

 
 

Samen koken en/of eten;
Persoonlijke begeleiding;
Wandelen of een uitstapje maken;
Samen lezen of een spelletje doen;
Begeleiding naar arts of therapeut;
Boodschappen doen of halen;
Hulp in de huishouding.

ZorgMies regio Nieuwegein biedt ondersteuning aan mantelzorgers
bij de zorg voor hun dierbare(n), van jong tot oud. Voor iedereen die
ondersteuning en begeleiding nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten
- omdat ze dat niet zo goed zelf (meer) kunnen, of hulp nodig hebben
bij de zorg voor hun kind - staat ZorgMies klaar.

Onze activiteiten
De belangrijkste taken van onze ZorgMiesen (m/v) zijn cliënten
gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Daarnaast bieden
wij ondersteuning bij  activiteiten zoals bijvoorbeeld:

Wilt u meer weten? Brigitte van der Heijden is bereikbaar op  
06 -21 98 84 40 of via mail: nieuwegein@zorgmies.nl.

 

www.zorgmies.nl

Wij zijn er voor u!

In de media is te lezen dat het slecht gaat met de 
werkgelegenheid en veel mensen hun baan verliezen. 
Daar zijn ook veel mantelzorgers bij en dat wordt wel 
eens vergeten. Zij worden soms bijvoorbeeld gekort op 
hun uitkering omdat zij niet voldoende beschikbaar zijn 
voor de arbeidsmarkt. En dan is het jammer dat er door 
een gevoel van schaamte geen beroep wordt gedaan op de 
hulp van de Voedselbank. 

Een cliënt geeft aan: ‘Ik heb het altijd zelf kunnen redden 
en heb nooit mijn hand op hoeven houden. Ik kan het best 
alleen.’ Nu heeft zij op aandringen van anderen toch de stap 
genomen om een voedselpakket aan te vragen. De eerste 
stap was niet makkelijk, maar nu is ze ontzettend blij met 
haar voedselpakket. Het neemt heel veel stress weg: ‘Ik 
hoef niet meer zo bang te zijn dat ik aan het eind van de 
maand te weinig geld over heb om een fatsoenlijke maaltijd 
op tafel te zetten.’

De Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein ondersteunt alle 
mensen die, om welke reden dan ook, met minder dan een 
fatsoenlijk leefbedrag per maand moeten rondkomen. 

De privacy van cliënten staat hoog in het vaandel en 
iedereen wordt persoonlijk te woord gestaan. Natuurlijk is 
het nodig dat de financiële situatie wordt bekeken maar dit 
gebeurt onder strikte voorwaarden. Mensen die het moeilijk 
hebben kunnen zich ook zelf melden bij de Voedselbank en 
hoeven niet per se via een instantie te worden doorgestuurd. 

Elke vrijdagochtend wordt een gevarieerd en voedzaam 
pakket aangeboden waarbij ook rekening wordt gehouden 
met bijvoorbeeld vegetarische of halal wensen van de cliënt. 
Dankzij sponsoring van supermarkten, volkstuinen en 
andere giften is de Voedselbank nog altijd in staat om elke 
week een goed pakket aan te bieden.

Het is jammer dat er onnodig voedseltekort is bij mensen 
omdat er een valse schaamte meespeelt, dus stap over de 
drempel van de Voedselbank en neem contact op.

Voedselbank: stap over de drempel

INFORMATIE:
06 - 52 85 28 14  

www.voedselbank.nl
voedselbanknieuwegeinjeanine@kpnmail.nl
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versterking jonge mantelzorgers

Draait het bij jou thuis ook vaak om je vader, moeder, 
broertje of zusje? Omdat hij of zij ziek is of een beperking 
of verslaving heeft? Dan ben jij een jonge mantelzorger. 
En dat kan best wel eens lastig zijn. Je maakt je zorgen 
en helpt vaak mee thuis, terwijl er voor jou niet altijd 
evenveel aandacht is. 

Een ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is 
er speciaal voor jou. Een maatje kan naar je luisteren, je 
helpen en leuke dingen met je ondernemen. Gewoon omdat 
het fijn is dat er voor jou ook wat extra aandacht is.
Een maatje is een jonge vrijwilliger of stagiair die precies 
weet hoe het is om op te groeien in een gezin met extra 
zorgen. Omdat hij of zij dat zelf ook heeft meegemaakt. 

positief effect
Het project Ervaringsmaatjes is ontwikkeld omdat er steeds 
meer beroep wordt gedaan op (jonge) mantelzorgers. Zij 
hebben weinig tijd voor zichzelf en maken zich vaak zorgen 
over thuis. Dit kan concentratieproblemen veroorzaken, 
schoolverzuim, minder goede sociale contacten of 
slaapproblemen. Onderzoeksbureau NIVEL stelt dat het 
belangrijk is deze groep te ondersteunen én in contact 
te brengen met andere jonge mantelzorgers. Ouders van 
kinderen met een ervaringsmaatje zeggen dat hun kind door 
de hulp beter in zijn vel zit, meer eigenwaarde heeft, opener 
is geworden en zich minder schaamt voor de thuissituatie. 

over Handjehelpen
Handjehelpen gelooft in een wereld waarin mensen zich 
inzetten voor elkaar. De vrijwilligers en stagiairs van 
Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen 
met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om 
extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor (overbelaste) 
mantelzorgers. Handjehelpen zorgt voor de juiste match en 
biedt ondersteuning en begeleiding. Voor deze hulp is geen 
indicatie nodig. Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar 
en is actief in achttien gemeenten in de provincies Utrecht 
en Noord-Holland. 

Wil jij ook een ervaringsmaatje? Of wil je ervaringsmaatje 
worden? Handjehelpen gaat samen met jou op zoek naar 
de juiste match. Je kunt je opgeven via mail of telefoon,  
of kijk op www.handjehelpen.nl.

Anne (14) is leerling op het voortgezet onderwijs. Wat 
haar onderscheidt van haar klasgenoten is dat ze thuis 
mantelzorger is van haar zusje met een verstandelijke 
beperking en een vader heeft met niet-aangeboren 
hersenletsel over wie ze zich zorgen maakt. ‘Ik nodig 
bijvoorbeeld nooit vriendinnen thuis uit als mijn zusje er 
is. Ik schaam mij eigenlijk voor haar. Vriendinnen weten 
wel van mijn thuissituatie maar vragen er nooit op door. 
Ze zeggen wel dat ze het snappen uit medeleven maar 
ze weten, denk ik, niet wat het inhoudt. Soms denk ik wel 
eens ‘waarom heb ik zo’n zusje en zo’n vader?’. Maar 
tegelijkertijd voelt het ook weer als gewoon. Ik ben wel 
veel zorgzamer dan andere meiden van mijn leeftijd, denk 
nooit eerst aan mijzelf. Natuurlijk ben ik wel een puber 
maar probeer toch overal rekening mee te houden.’
Sinds vier maanden heeft Anne via Handjehelpen een 
ervaringsmaatje: Larissa (18). Zij is tweedejaars MBO 
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en weet waar 
Anne zoal mee te maken heeft. Zij heeft een broer met 
een licht verstandelijke beperking en autisme. Larissa: 
‘Ik herken mijzelf in Anne, ik weet wat ze voelt. Ik zie 
haar onzekerheid. Het hoeven niet eens woorden te zijn, 
maar ik zie het ook in gebaren en gedrag. Ik heb zelf mijn 
verwerkingsproces over ons gezin al gehad, maar zij zit 
er nog middenin.’

De meiden zijn inmiddels dikke maatjes geworden. Ze 
zitten vaak samen buiten te kletsen in het zonnetje. Anne: 
‘Ik ben superblij met Larissa. Ik had meteen een hele 
goede klik met haar. Zij snapt mij. Bij haar kan ik mijn ei 
kwijt en als zij is geweest kan ik er weer even tegenaan. 
Het is heerlijk om leuke dingen te doen, een ijsje te halen 
of gewoon lekker bij te kletsen. Het is jammer dat het 
maar tot de zomervakantie duurt.’

Ervaringsmaatje 
vansuper     proje

ct



ontsnappen

lokaal

Manteltips

‘Velen in uw omgeving zeggen: ‘Als ik 
u ergens mee kan helpen, dan zegt 
u het maar’. Wees dan concreet en 
geef aan waar ze u echt praktisch 

mee kunnen helpen. Denk hierbij aan 
zaken als boodschappen doen, ‘oppassen’, 

het verzorgen van begeleiding ergens naartoe of het 
schoonmaken van het huis. Misschien haken mensen af, 
maar diegenen die overblijven kunt u zonder schaamte om 
de geboden hulp vragen.’ • Ton in ’t Veen, 52 jaar uit Ede

‘Het bedienen van de afstandsbeiding van 
de televisie werd steeds moeilijker. Al 
die verschillende knopjes waren maar 
verwarrend. Ik heb toen een ballon over 

de afstandsbediening gedaan en alleen de 
knopjes opengeknipt die echt nodig zijn.’

‘De mantelzorgmakelaar kent de 
verschillende wetten en vergoedingen, 
weet hoe u hulp kunt aanvragen én 
regelt het voor u. Hij of zij biedt ook 

praktische hulp. Veelal wordt de inzet 
van de mantelzorgmakelaar vergoed vanuit 

de zorgverzekering. Als we destijds die ondersteuning in 
de zorg voor mijn vader hadden gehad, was het voor mijn 
moeder een stuk makkelijker geweest. Zij heeft altijd alles 
zelf uit moeten zoeken, gesprekken alleen aan moeten 
gaan en dergelijke. Ik gun het niemand om zo te moeten 
pionieren. Dat was voor mij de belangrijkste reden om 
uiteindelijk zelf ook mantelzorgmakelaar te worden.’  
• Ellen van Steenveldt, 41 jaar uit Overlangel

‘Nadat ik al maanden mijn man, die aan 
geheugenverlies lijdt, tientallen keren per 
dag te vertellen welke dag het vandaag 
was en hoe laat het was, kreeg ik de tip 
om een dementieklok aan te schaffen. 

Deze geven op een zeer duidelijke manier 
de dag, het dagdeel en de tijd aan. Hierdoor ziet mijn man 
op eenvoudige wijze het moment van de dag en hoeft hij dit 
niet meer aan mij te vragen. Voor beiden een enorme win-
winsituatie!’  • Greet van der Linden, 74 jaar uit Vianen

‘Ik kreeg van de huisarts het advies dat 
ik me ook moest bedenken of ik het 
geven van zorg een jaar of langer kon 
volhouden. ‘Anders moet u op zoek naar 
andere oplossingen’, zei hij. Dat inzicht 
hielp mij om niet alles op mijn schouders te 
nemen toen mijn moeder als alleenstaande veel hulp nodig 
had.’ •  Anne-Marie Brouwer, 60 jaar uit Boekel

‘Om ervoor te zorgen dat mijn opa ons nog 
zo lang mogelijk zou herinneren heb ik 
fotomagneetjes voor hem laten maken 
met daarop de pasfoto’s van zijn kinderen 
en kleinkinderen. Ik heb deze vervolgens 
in tweevoud besteld zodat we er ook samen 
memory mee kunnen spelen en zijn geheugen getraind 
wordt.’ •  Joris van den Heuvel, 16 jaar uit Vianen

‘Als mantelzorger krijgt u nogal wat te 
verduren. Wat kan helpen is om over uw 
ervaringen te vertellen en uw verhaal op 
te (laten) schrijven. Alles op een rijtje 
zettend geeft het soms beter overzicht 
over hoe dingen verlopen (zijn) en wat het 
met u doet en gedaan heeft. Het is ook heel helpend als 
iemand echt naar uw verhaal wil luisteren, naar hoe u de 
dingen beleeft. Vertellen, delen en teruglezen helpt om te 
verwerken.’ •  Marion Nieuwenhuizen, 55 jaar uit Culemborg

‘We zijn twee bourgondische mannen dus 
we gaan elke maand op onze trouwdag 
gezellig uiteten. Maar mijn echtgenoot 
mag geen alcohol meer drinken vanwege 
zijn medicatiegebruik en heeft steeds 
meer moeite met het hanteren van mes 
en vork. We maakten altijd al vooraf onze keuze van de 
menukaart. Als ik die telefonisch doorgeef, vraag ik nu ook 
altijd even of de keuken bij de opmaak van onze borden 
rekening kan houden met de afmetingen van het voedsel 
en water kan serveren in net zo’n wijnglas waar ik wijn 
uit drink. Tot nu toe werkten alle restaurants daar graag 
aan mee!  Op deze manier blijven wij samen nog even wat 
langer ‘gewoon’ meedoen en zijn we geen uitzondering.’

S teunpunten voor mantelzorgers en andere instanties hebben natuurlijk het beste met u voor. Maar soms is het 
fijn om tips te horen van mensen die hetzelfde als u ervaren. Ervaringen van vaders, echtgenoten, dochters en 
andere naasten. We verzamelden enkele waardevolle en bijzondere tips van hen met vaak een praktisch karakter. 
Heeft u zelf nog een goede tip? We horen die graag van u, onze contactgegevens vindt u achterop dit magazine.

5

door Pauline van der Linden



De zorg 
uit handen
geven

E dward (51) en Angelique (50) van den 
Tweel wonen in Ede. Edward heeft moeilijk 
behandelbare epilepsie en in 2009 raakte hij 
als gevolg van een hersenoperatie halfzijdig 

verlamd. Ook kreeg hij last van afasie: een taalstoornis 
met gevolgen voor de communicatie. Deze ziet er voor 
iedere patiënt anders uit. Zo kon Edward, achteraf 
gezien gelukkig tijdelijk, niet meer lezen, spreken of 
schrijven. De zorg voor haar man deed een groot beroep 
op de energie en tijd van Angelique.  
Dankzij vrijwillig respijtzorger Marian kon ze een 
week op vakantie. Maar het uit handen geven van de 
zorg ging niet vanzelf. Hoe kijken Edward, zijn vrouw 
en mantelzorger Angelique en hun respijtvrijwilliger 
Marian op dit proces van loslaten terug?

Angelique zet haar baan aanvankelijk op pauze, en 
besluit dan om voltijds voor Edward te gaan zorgen. Na 
een lange revalidatie ging het beter, maar in 2019 gaat 
het weer mis. Er is hersenschade ontstaan door de vele 
valpartijen als gevolg van de epilepsie. Angelique: ‘Ik 
wist niet of hij er wel uit zou komen. Hij herkende ons 
niet meer, had volledige afasie en zijn rechterkant was 
verlamd. Ik zat er doorheen, was doodmoe, had huilbuien 
en sliep slecht.’ 

Handen in Huis
Een ergotherapeut raadt Angelique aan om op vakantie 
te gaan en stelt voor ‘Handen in Huis’ in te schakelen: 
een team vrijwilligers dat door heel Nederland 
24-uurs mantelzorgvervanging in huis aanbiedt. 
Deze zogenoemde respijtzorg biedt mantelzorgers de 

kans buitenshuis even op adem te komen terwijl een 
hulpvrager in eigen huis ondersteund wordt. ‘De situatie 
van Edward was op dat moment redelijk stabiel. Eigenlijk 
wist ik wel dat ik het hard nodig had,’ zegt Angelique. 
Maar ze vond het overdragen van de regie erg spannend. 
Edward vult aan: ‘Als het goed was voor Angelique en 
voor ons samen, vond ik het een verstandige keus. Zolang 
ik maar goede zorg kreeg.’

Het gesprek met Handen in Huis viel alles mee. 
Angelique zette haar zorgtaken op een rijtje en 
realiseerde zich hoe ze is meegegroeid in de steeds 
meer eisende zorg. ‘Als je ziet wat je van uur tot uur doet, 
besef je: ik heb er een voltijdbaan bij!’

De familie wordt gekoppeld aan vrijwilliger Marian 
Koelemij, een gepensioneerd medisch analist. Angelique: 
‘Marian kwam echt binnen! We hadden het gevoel dat we 
haar al heel lang kenden. We keken elkaar aan en zeiden: 
dat is haar. Met haar durven we het aan.’

Loslaten
Angelique gaat met een vriendin op vakantie maar kan 
de zorg thuis moeilijk loslaten. Ook op haar strandbedje 
denkt ze net aan thuis als Edward laat weten dat het niet 
zo goed gaat. Gelukkig relativeert Angelique’s moeder 
in een telefoongesprek de situatie: Edward mist haar 
natuurlijk maar het gaat prima, ze kan lekker gaan 
genieten. Angelique zit in het buitenland, en kan dus ook 
niet anders dan loslaten.

Thuis verlopen de dagen zoals altijd, al moeten Edward 

tweeluik
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door Ariane Khan
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en Marian aan elkaar wennen. Angelique: ‘Je helpt 
Edward door hem niet te helpen, hij functioneert het 
liefst zo zelfstandig mogelijk. Maar dat wist Marian nog 
niet. Ze was constant aanwezig. Edward kreeg het er 
soms benauwd van.’

‘Blij dat ik thuis kon blijven’
Edward kijkt positief terug op de vervangende 
mantelzorg:‘Ik ben blij dat ik thuis kon blijven en niet 
naar een logeeradres hoefde.’ Angelique had een fijne 
vakantie, maar het einde was bitterzoet. Aan de ene 
kant had ik mij kunnen opladen na alle zorgen en keek 
ik uit naar mijn man en mijn eigen kussen, aan de 
andere kant voelde ik hoe zwaar het thuis voor me is.’ 
Angelique zit bij een groep voor partners van mensen 
met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en ziet daar 
hoe zwaar gezinnen het kunnen hebben: ‘Ik hoop dat ons 
verhaal meer mensen over de streep kan trekken ook 
vervangende mantelzorg aan te vragen.
Ze lacht: ‘Maar Marian is van ons!’

‘Je komt op een moeilijk 
moment bij iemand, 
die sterk afhankelijk van je is. 
Natuurlijk is dat spannend.’

HANDEN IN HUIS
Afhankelijk van de wensen van de mantelzorger 
komt een vrijwilliger tenminste drie 
aaneengesloten dagen en twee nachten een 
mantelzorger ontlasten. 
• www.handeninhuis.nl
• 030 - 659 09 70, info@handeninhuis.nl

Zelfs kleine dingen kunnen soms voor frustratie 
zorgen, weet Marian uit ervaring in andere 
mantelzorgsituaties waar zij respijtzorg bood. 
‘Je moet je als respijtzorger ook kwetsbaar 
opstellen. Je komt op een moeilijk moment bij 
iemand, die sterk afhankelijk van je is. Natuurlijk is 
dat spannend. Als vrijwilliger moet je je best doen 
om de ander zich prettig te laten voelen. En als het 
niet gezellig is, dan is dat ook goed. Dan kruisen 
we samen de dagen af tot de mantelzorger weer 
terug is.’

‘De achterblijver vraagt zich soms af of het 
zorgen werkelijk zo zwaar is dat de partner er 
tussenuit moet. Dan vertel ik dat zeven dagen 
per week, vierentwintig uur per dag voor iemand 
verantwoordelijk zijn zwaar is en dat het fijn is 
wanneer je de zorg even over kunt dragen. Ik 
heb diep respect voor Edward en Angelique. Zij 
ontkennen de werkelijkheid niet, en gaan op een 
levenskrachtige manier om met de tegenslagen die 
op hun pad komen. Ik doe dat met liefde tien dagen 
lang, en maak een diepe buiging voor Edward en 
Angelique die dat iedere dag, jaar in jaar uit, doen.’



versterking door de gemeente
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advertentie

U hoeft het niet alleen te doen
Saar aan Huis biedt ondersteuning bij mantelzorg door 

de inzet van liefdevolle Saars. Van een paar uur per week tot 24 uur per dag.

Meer informatie? 
Bel: 085-9025807, mail naar: info@saaraanhuis.nl of kijk op: www.saaraanhuis.nl

EEN SAAR 
SNAPT WAT 
NODIG IS!

Klop aan bij uw gemeente!
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van mantelzorgers. Een korte uitleg van termen.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld 
om mensen te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen wonen en betrokken kunnen blijven bij de 
maatschappij. Het aanvragen van hulp en ondersteuning 
vanuit de Wmo regelt u bij de gemeente. Er kunnen 
verschillende voorzieningen worden toegekend zoals:
• hulp in de huishouding en bij vervoer;
• noodzakelijke aanpassingen in de woning;
• tijdelijke vervanging van de mantelzorger;
• dagbesteding, begeleiding en kortdurende 

verblijfsmogelijkheden voor de zorgbehoevende;
• beschermd wonen voor mensen met een psychische 

aandoening.

het keukentafelgesprek
Als u hulp aanvraagt bij de gemeente, krijgt u een 
zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. In dit gesprek bepaalt 
een Wmo-consulent samen met u welke behoefte aan zorg 
en ondersteuning er nodig is. Een goede voorbereiding is 

belangijk. Op internet is veel informatie te vinden over de te 
bespreken onderwerpen. Denk ook goed na over wat u zelf 
kunt doen en wat u van uw omgeving kunt verwachten.  
Op basis van dit gesprek bepaalt de Wmo-consulent welke 
hulp de gemeente u kan bieden. 

onafhankelijke cliëntondersteuner
Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke 
cliëntondersteuning te bieden. Cliëntondersteuners weten 
precies welke zorg, hulp of middelen er nodig zijn en waar 
u die kunt vinden. Ze  kunnen bijvoorbeeld ook meegaan 
naar keukentafel- of andere zorggerelateerde gesprekken. 
Behalve kennis en advies geven zij u ook de mogelijkheid om 
uw verhaal te delen, iets wat erg kan opluchten. 

mantelzorgondersteuners
Alle mogelijkheden, instanties, afkortingen, mitsen en maren 
kunnen wat overweldigend zijn. Maar ondersteuners van 
mantelzorgers weten als geen ander de weg binnen uw 
gemeente. Zij vervullen soms zelf voor een deel de rol van 
cliëntondersteuner. Dus heeft u als mantelzorger behoefte 
aan een wegwijzer die u in de juiste richting wijst? Neem 
dan vooral contact op met de mantelzorgondersteuners in 
uw gemeente, zie de contactgegevens achterop of kijk op de 
website van uw gemeente en typ in het zoekveld bijvoorbeeld 
‘Wmo’ of ‘mantelzorg ’ in.

www.saaraanhuis.nl



Versterking door MantelzorgNL

M antelzorgNL komt op voor uw 
belangen in Den Haag.  
En ze doen meer!

Of het nu gaat om coronamaatregelen, regeldruk, 
respijtzorg of de ondersteuning van mantelzorgers: in 
Den Haag worden veel besluiten genomen die gevolgen 
hebben voor u als mantelzorger. Via contacten in Den 
Haag, op het ministerie en in de Tweede Kamer, brengt 
MantelzorgNL de belangen van mantelzorgers constant 
onder de aandacht. En dat is nodig, want er wordt steeds 
meer van mantelzorgers gevraagd. De organisatie 
werkt samen met andere initiatieven, waaronder de 
steunpunten voor mantelzorgers. Samen vinden ze dat 
mantelzorgers een betere positie moeten krijgen.

Wat doet MantelzorgNL concreet aan 
belangenbehartiging?
• Voor coronadebatten in de Kamer staat 

MantelzorgNL in nauw contact met Kamerleden.  
De inzet daarbij: persoonlijke beschermings-
middelen voor mantelzorgers, ook voorrang 
voor mantelzorgers bij het vaccineren en meer 
waardering;

• Voor het nieuwe regeerakkoord stuurde 
MantelzorgNL een brief aan de verkenner,  
met daarin de drie punten die wij willen bereiken: 
meer inzet op preventie, een betere positie voor 
mantelzorgers en dat het geld dat gemeenten 
krijgen voor mantelzorgers ook aan  
mantelzorgers wordt besteed;

• Bij de gemeenteraadsverkiezingen riep  
Mantelzorg NL lokale partijen op om zich  
in te zetten voor betere mantelzorgondersteuning.

Welke successen zijn er behaald?
• MantelzorgNL kreeg het voor elkaar dat vorig 

jaar tien miljoen Euro extra is vrijgemaakt voor de 
ondersteuning van mantelzorgers;

• Een akkoord tussen onder andere werkgevers, 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
ministerie en ook zorgverzekeraars over hoe 
mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 

ultieme doel van MantelzorgNL en haar achterban
Uiteindelijk wil MantelzorgNL bereiken dat iedere 
mantelzorger kan zorgen op een manier die bij hem of 
haar past, en dat het een vanzelfsprekendheid is dat 
dat kan. Dat u dus niet tegen allerlei regels aanloopt 
die ongunstig voor u uitpakken, of dat het uitmaakt in 
welke gemeente u woont op welke ondersteuning u kunt 
rekenen. Waar u ook woont, werkt en leeft, u ervan uit 
kunt gaan dat u de ruimte krijgt om te mantelzorgen en 
ondersteuning krijgt waar nodig.

MantelzorgNL helpt u helpen
MantelzorgNL is de landelijke vereniging die u helpt te 
kunnen zorgen voor een ander, passend binnen uw eigen 
leven. MantelzorgNL zet haar kennis, stem en ervaring 
in om mensen die mantelzorg geven te ondersteunen. 
Dit doen ze door uw belangen te behartigen naar zowel 
de landelijke als de lokale politiek. Maar ook door 
informatie, advies en een luisterend oor te bieden. Het 
belangrijkste is: u staat er niet alleen voor. Op de website 
vindt u alle informatie die u nodig heeft om voor een 
ander te zorgen. En wilt u met iemand praten of heeft u 
een vraag? Dan kunt u terecht bij de Mantelzorglijn (030 
- 760 60 55) of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

nieuw: de community 
Deel je zorg, hier kunt u in contact komen met andere 
mantelzorgers om uw hart te luchten of ervaringen te 
delen: www.deeljezorg.nl. Ook kunt u lid worden van de 
vereniging via mantelzorg.nl/lidworden.

landelijke versterking
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dilemma

elukkig zijn er steeds meer 
mogelijkheden om ondersteuning bij 
uw mantelzorgtaken te krijgen, zoals 
bijvoorbeeld het betalen van iemand om 
extra zorg voor uw naaste te bieden.  Wij 

spraken hierover met mantelzorger Herwin Frijters 
en met Sabine Blom van Assendelft, oprichter van 
Saar aan Huis en secretaris van de Aanvullende 
Mantelzorg Vereniging Nederland (AMVN).

zo lang mogelijk thuis
‘Herwin is zeker niet de enige mantelzorger die 
tegen dit probleem aanloopt’, start Sabine haar 
verhaal. ‘De overheid stuurt erop aan dat ouderen 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Echter het 
aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren 
enorm toe. De verwachting is dat er in 2030 ruim 
twee miljoen ouderen van 75 jaar of ouder zijn (twaalf 
procent van de bevolking). In 2018 ging dit volgens het 
SCP om circa 1,4 miljoen ouderen, dat is acht procent 
van de Nederlandse bevolking’, legt Sabine uit. 
‘Omdat ouderen relatief vaak zorg ontvangen zal, met 
de groei van het aantal ouderen, ook de vraag naar 
zorg toenemen. En dit terwijl juist de tekorten aan 
arbeidskrachten in de zorg steeds groter worden.’

‘Zwitserlevenachtig’ gevoel
Sabine vervolgt haar verhaal: ‘In de informele 
zorg, die bestaat uit mantelzorgers en vrijwilligers, 
gaat het dan al niet veel beter. Waar in 2018 nog 
ongeveer vijf mantelzorgers waren per zorgontvanger 
(75-plussers), zal dit in 2040 zijn gedaald zijn naar 
ongeveer drie mantelzorgers per zorgvrager.* Kort 
gezegd, de 67-plussers die morgen met pensioen 
gaan, mogen dan met een ‘Zwitserlevenachtig’ gevoel 
in de camper willen stappen, als zij over twintig jaar 
hulpbehoevend worden is er niemand die voor hen 
zorgt. Buren en (werkende) familieleden met een 
eigen gezin kunnen dit probleem veelal niet langer 
oplossen. Daarnaast willen ouderen zelf meer de 
regie overnemen en grip houden op hun leven.’

Ondersteuning bij mantelzorg

eind van Latijn
Herwin Frijters uit Utrecht is sinds een aantal jaar 
mantelzorger voor zijn ouders in Breda. Hij rijdt 
minstens drie keer per week op en neer, verzorgt de 
administratie, doet boodschappen, regelt alle zaken 
met betrekking tot de Wmo en ondersteunt hen daar 
waar nodig. Daarnaast heeft Herwin een eigen bedrijf, 
inclusief zestigurige werkweek. Zijn moeder is aan 
het eind van haar Latijn omdat ze al jaren fulltime 
mantelzorger is van haar man en steeds minder aan 
zichzelf toekomt.

en nu?
‘De geestelijke gezondheid van mijn tachtigjarige vader 
gaat hard achteruit. Vooruitkijkend naar de toekomst 
voorzie ik dat mijn moeder van 78, die gelukkig nog wel 
goed ter been is, hem niet meer alleen thuis kan laten’ 
aldus een bezorgde Herwin. ‘Helaas hebben mijn ouders 
niet zo’n groot sociaal netwerk waaraan hulp gevraagd 
kan worden. Een optie zou dagbesteding kunnen zijn 
maar daar wil mijn vader absoluut niets van weten.’

En nu? Raakt Herwin’s moeder volcontinu aan huis 
gebonden en nog verder overbelast? Moet er misschien 
toch gedacht worden aan een zorginstelling voor zijn 
vader? Of kan Herwin beter minder gaan werken om 
zijn moeder te ontlasten met de financiële gevolgen van 
dien? Een groot vraagstuk waar, net als Herwin, veel 
mantelzorgers mee te maken krijgen.

G
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praktische hulp
Waar tot op heden dus veel ondersteuning kwam vanuit 
de mantelzorg- en vrijwilligershoek, zijn er de laatste 
jaren steeds meer organisaties, die tegen vergoeding 
hulp in dezen aanbieden. Landelijk opererende partijen 
als de Mantelaar, Saar aan Huis, Senior Service en 
UWassistent bieden geen medische zorg, maar juist 
praktische hulp op sociaal vlak. Hun zorgverleners 
worden ingezet om mantelzorgers als Herwin en zijn 
moeder te ontlasten. Ze gaan bijvoorbeeld samen met 
de zorgbehoevende wandelen, koken voor hem of haar, 
verzorgen de administratie of houden gezelschap. En 
de behoefte aan dit soort zorg lijkt groter en groter te 
worden, gezien de vele (ook lokale) nieuwe initiatieven 
op dit gebied.

zorgverzekeraars en PGB
‘Gelukkig zijn er steeds meer zorgverzekeraars die de 
noodzaak van de ondersteuning van mantelzorgers 
zien. Zij vergoeden (gedeeltelijk) de inzet van deze 
zorgaanbieders’, gaat Sabine haar verhaal verder. 
‘Hierdoor kan de mantelzorger weer even op adem 
komen. Voorheen kon deze vergoeding alleen 
plaatsvinden als men een periode van een aantal 
opvolgende dagen/nachten vervanging wilde. Maar 
veel mantelzorgers willen hun zorgbehoevende niet 
zo lang loslaten. Gelukkig zijn er daarom nu steeds 
meer verzekeraars die ook de aanvullende zorg voor 
bijvoorbeeld drie of vier uur per week vergoeden. Dit 
betekent dat de mantelzorger wekelijks even ‘me-
time’ kan nemen waardoor de kans op overbelasting 
afneemt.’
‘Ook kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) 
gebruiken om deze zogenoemde informele zorg te 
betalen. Waar wel rekening mee gehouden moet worden 
is het feit dat alleen de daadwerkelijke zorgkosten uit dit 
PGB vergoed kunnen worden. Eventuele administratie- 
of bemiddelingskosten van de desbetreffende 
organisatie komen voor eigen rekening.’ Tenslotte geeft 
Sabine aan: ‘Uit de praktijk en uit diverse onderzoeken 
is gebleken dat een deel van de ouderen ook bereid is 
zelf te betalen voor deze zorg. Dat is natuurlijk ook altijd 
mogelijk.’

Ondersteuning bij mantelzorg

op visite
Het verhaal van Sabine heeft Herwin aan het denken 
gezet. ‘Mijn eigen werk gedeeltelijk opgeven om nog 
meer voor mijn ouders te zorgen vind ik geen oplossing. 
Ik vind het veel leuker om ook af en toe nog een keer 
gewoon ‘op visite’ te kunnen gaan bij hen. Daarom ga ik 
nu eerst maar eens informeren of de zorgverzekering 
van mijn vader (als hulpbehoevende) of van mijn moeder 
(als mantelzorger) een steentje kan bijdragen voor 
de inzet van ondersteunende zorg. Ook vraag ik een 
cliëntondersteuner van de gemeente om mij eens goed 
te informeren over de mogelijkheden van een PGB. En 
aangezien ik vanzelfsprekend niets liever wil dan dat 
mijn ouders thuis bij elkaar kunnen blijven wonen, vind 
ik het ook geen probleem als mijn ouders besluiten 
deze zorg zelf te willen betalen. Wat moet ik straks met 
een mooie erfenis wetende dat mijn ouders de laatste 
periode van hun leven apart van elkaar hebben moeten 
doorbrengen?’



Improvisatietheater uit het 
16e tot 18e -eeuwse Italië. 
Eerste letter.

Theatervorm waarin lichaams-
taal en mimiek centraal staan. 
Vijfde letter. 

Eerste letter van deze 
afgescheiden zitplaatsen.

1 2 3

Vierde letter van de toneelprijs 
voor de beste vrouwelijke hoofd-
rol, vernoemd naar deze actrice.

Naam van dit theaterdistrict in 
Londen. Derde letter

Schrijver van dit toneelstuk,  
waarin Kniertje een van de 
personages is. Laatste letter. 

5 64

Laatste letter van dit theater-
festival dat jaarlijks rondreist 
langs de vier grote steden.

Komisch toneelspel.  
Derde letter

Middagvoorstelling. 
Eerste letter.

8 97

Negenletterpuzzel

drie keer drie

Winnaars editie voorjaar 2021
• Mevr. Smit, Mijdrecht
• Dhr. Kalshoven, Vianen
• Mevr. Monsanto, Nieuwegein

Welke oplossing zoeken we? 
Doe mee en maak kans 
op een kunst- & 
cultuurcadeaukaart.  

Opgelost? 
Ga naar voor-elkaar.info 
en vul uw antwoord in.
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gezamenlijke 

inhoud

overzicht

Agenda
Houd uw e-mail en onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van wat er wordt georganiseerd. 
Kijk voor een omschrijving van de activiteiten op pagina 14 en 15.
    
dag/datum activiteit tijd locatie

vrijdag 
11 juni

‘...en nu ik’ workshop door Centrum voor 
Levensvragen, zie achterop dit magazine

13.30 - 15.30 uur Zoutkamperschans 3
1e verdieping

dinsdag 
15 juni

ontmoetingsgroep ASS 19.30 – 21.30 uur online
link volgt na inschrijven

woensdag 
16 juni

gespreksgroep dementie 10.00 – 11.30 uur De Partner
Nedereindseweg 401

vrijdag 
18 juni

lezingcyclus dementie 14.00 – 15.30 uur De Partner
Nedereindseweg 401

donderdag 
1 juli

mantelzorgcafé 19.30 – 21.30 uur Theehuys Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113

dinsdag 
13 juli

ontmoetingsgroep ASS 19.30 – 21.30 uur locatie volgt na inschrijven

woensdag 
21 juli

gespreskgroep dementie 10.00 - 11.30 uur De Partner
Nedereindseweg 401

dinsdag 
17 augustus

ontmoetingsgroep ASS 19.30 - 21.30 uur locatie volgt na inschrijven

woensdag 
18 augustus

gespreksgroep dementie 10.00 - 11.30 uur De Partner
Nedereindseweg 401

donderdag 
2 september

mantelzorgcafé 19.30 - 21.30 uur Theehuys Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113

dinsdag 
14 september

neurologie bijeenkomst 13.30 - 15.00 uur locatie nader te bepalen, u krijgt 
bericht na opgave

woensdag 
15 september

gespreksgroep dementie 10.00 - 11.30 uur De Partner
Nedereindseweg 401

maandag 
20 september

Parkinsoncafé 14.00 - 16.00 uur Fort Vreeswijk 1
[Zaal: Arsenaal]

dinsdag 
21 september

ontmoetingsgroep ASS 19.30 - 21.30 uur online, link volgt na inschrijven

donderdag 
23 september

Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur Emmauskerk
Merelplein 2

donderdag 
7 oktober

mantelzorgcafé 19.30 - 21.30 uur Theehuys Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113

dinsdag 
12 oktober

ontmoetingsgroep ASS 19.30 - 21.30 uur online, link volgt na inschrijven

donderdagen
17 juni, 1 juli, 
15 juli, 29 juli, 
12 augustus, 26 
augustus, 
9 september, 
23 september en 
7 oktober

mantelwandelen 10.30 - 11.30 uur verzamelen bij de Skipiste 
Nieuwegein,  
Nedereindseweg 501a  
te Utrecht
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doe mee!

Activiteiten en 
bijeenkomsten voor

Mantelzorgcafé (afhankelijk van opening horeca)
Het Steunpunt kent verschillende soorten 
lotgenotengroepen voor mantelzorgers die te maken hebben 
met een specifieke aandoening van hun zorgvrager. Het 
mantelzorgcafé is anders. Hierbij zijn alle mantelzorgers 
welkom. Het contact met andere mantelzorgers staat 
centraal. In een ontspannen sfeer kunt u met andere 
mantelzorgers ervaringen uitwisselen, of gewoon gezellig 
een praatje maken. Er mag gelachen worden!  

mantelwandelen
Het mantelwandelen is als zeer welkom ervaren. Hoewel 
ontstaan als tijdelijke vervanging van het mantelzorgcafé 
gaan we door met deze gezellige en sportieve activiteit. We 
passen ons telkens aan aan de coronamaatregelen. 
Hierdoor is het ook mogelijk om een individuele 
mantelwandeling aan te vragen. U gaat dan op pad met één 
van onze medewerkers en kunt uw verhaal kwijt tijdens een 
fijne wandeling. 

Parkinsoncafé 
Het Parkinsoncafé is een plek waar mensen met de 
ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, en 
andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen. Elke datum komt een nieuw 
thema aan bod. De thema’s vindt u op de website:  
www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-cafe-nieuwegein.

• Het Parkinsoncafé was tijdelijk stilgelegd maar  
gaat maandag 20 september weer van start met  
het thema: ‘Cogtips, een online training voor  
problemen met denken bij Parkinson’.  
Deze training is onderzocht op effectiviteit.  
Onderzoeker Chris Vriend vertelt over de uitkomsten.

lezingcyclus dementie Ontmoetingscentrum 
Voor mantelzorgers en belangstellenden biedt het 
Ontmoetingscentrum in samenwerking met MoVactor 
lezingen aan waarbij deskundigen informatie geven over bv. 
de ziekte dementie, zorgvoorzieningen in de regio, omgaan 
met veranderend gedrag en juridische en ethische aspecten 
rondom dementie. 
Houd de lokale media in de gaten voor de aankondiging 
per bijeenkomst. U kunt ook een mail sturen naar a.stock@
vitras.nl. Dan komt u op de mailinglijst voor aankondigingen 
van de lezingen.
• De eerstvolgende datum voor 2021 is vrijdag 18 juni: 

Sport, spel en beweging op elke leeftijd goed voor uw 
lijf, gemoed en brein (sport ID). Aanmelden is verplicht. 
Dit kunt u doen door via telefoon: 06 – 20 70 10 94 of  
06 – 10 45 96 38 of door een mail te sturen naar: 
a.stock@santepartners.nl.

Alzheimercafé 
(tijdelijk stilgelegd) 
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen 
met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en 
kennissen. Ook hulpverleners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. De bezoekers van het café 
praten met elkaar over hun ervaringen met dementie, 
over hoe zij met de veranderende situatie omgaan en 
over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit 
gebeurt allemaal in een open en gemoedelijke sfeer. Elke 
bijeenkomst komt een thema aan bod gerelateerd aan 
dementie.
• Donderdag 23 september is weer de eerste fysieke 

bijeenkomst. Het onderwerp wordt nog bepaald,  
locatie is de Emmauskerk, Merellaan 2. 

gespreksgroep dementie [tijdelijk stilgelegd]
Als uw partner of familielid dementie heeft, verandert uw 
relatie. U verliest uw vertrouwde aanspreekpunt, uw steun, 
uw maatje of ouder. De wederkerigheid verdwijnt. Van 
lieverlee wordt u mantelzorger met alle gevolgen van dien.  
In de gespreksgroep kunt u ervaringen delen met 
anderen die een vergelijkbaar proces doormaken. Dat 
kan u steun en verlichting geven. Hier kunt u dingen 
kwijt waar u uw naasten niet mee lastig wilt vallen. De 

Vanwege corona zijn enkele activiteiten en 
bijeenkomsten komen te vervallen of worden voorlopig 
alleen online georganiseerd. Houdt u de website(s) in 
de gaten! Voor alle activiteiten is aanmelden verplicht. 

u
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gespreksgroep wordt begeleid door een GZ-psycholoog en/
of een geragoog. Deze gespreksgroep is gratis en wordt u 
aangeboden door ZorgSpectrum, Vitras (Santé Partners) 
en het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. Graag vooraf 
aanmelden. Voor data, zie de agenda op pagina 13.
LET OP! Vanwege corona vindt de gespreksgroep 
momenteel plaats op een ander adres: De Partner, 
Nedereindseweg 401.

ontmoetingsgroep voor moeders die zorgen 
voor een kind met een beperking
Zorgt u voor uw kind dat een beperking heeft? Dit kan op 
zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn. Natuurlijk bent 
u ook gewoon moeder en zorgt u voor uw kind. Maar als u 
een kind met een beperking heeft, dan geeft u zoveel meer 
(extra) zorg aan uw kind en dat houdt niet op, ook al wordt 
het kind ouder. Het belangrijkste doel van deze ontmoeting 
is het uitwisselen van ervaringen/tips en het her- en 
erkenning vinden bij elkaar. Daarnaast is het goed om eens 
even ‘stoom af te blazen’, maar het is ook de bedoeling dat 
iedereen met een positieve gedachte de deur uit gaat. De 
groep komt gemiddeld drie- tot viermaal per jaar bij elkaar 
en wordt geleid door een ervaringsdeskundige. 
(Deze groep heet bewust ontmoetingsgroep voor moeders 
vanuit de behoefte van deze groep mensen. Als er behoefte 
is aan een groep voor vaders of ouders/verzorgers geef dit 
a.u.b. bij ons aan en bij voldoende animo zullen wij dit zeker 
faciliteren.) 

ontmoetingsgroep mantelzorgers van naasten met ASS 
Zorgt u voor iemand met een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) en wilt u daar graag over praten met anderen die 
dit ook doen? Dan is deze ontmoetingsgroep iets voor 
u. De bijeenkomsten zullen eenmaal per maand op een 
avond plaatsvinden. Afwisselend is er een gespreksgroep 
met gespreksleider en eventueel ervaringsdeskundige, of 
een spreker die een onderwerp presenteert met daarna 
gelegenheid tot discussie en uitwisselen van ervaringen. Af 
toe zal er ook een informele koffiebijeenkomst zijn zonder 
georganiseerd programma. Data en locatie vindt u op onze 
website en elders in dit blad.
De onderwerpen die aan bod komen worden bepaald aan 
de hand van de wensen en behoeften van de deelnemers. 
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als in Nieuwegein 
beschikbare ondersteuning en hoe dit aan te vragen, school 
of studie, werk, invloed op de rest van het gezin, wonen, 
levensloopcoaching, sociale leven, soorten therapie en 
problemen in dagelijkse praktijk.

• 15 juni 
Levensloopbegeleiding: Vanaf 2018 voert VAB een 
vernieuwende pilot uit voor mensen met autisme. In 
deze pilot wordt levensloopbegeleiding aangeboden 
waarbij de individuele situatie en behoeften van 

de persoon met autisme het vertrekpunt is. Deze 
levensloopbegeleiding is levensbreed en levensvolgend. 
Uit de pilot blijkt dat deelnemers een betere kwaliteit 
van leven ervaren en dat iedere geïnvesteerde euro zich 
in veelvoud terugverdient. De ambitie van VAB is om dit 
landelijk beschikbaar te krijgen.

• 13 juli (2e dinsdag i.v.m. vakantie) en 17 augustus 
Mantelwandelen voor mantelzorgers van naasten met 
ASS: wandelen met lotgenoten en mantelzorgconsulent 
en -makelaar. Aansluitend gezamenlijk ergens 
wat drinken (voor zover mogelijk binnen de 
coronamaatregelen). Alleen voor mantelzorgers uit 
Nieuwegein.

• 21 september 
Non-verbale ondersteuning deel 2: muziektherapie 
en creatieve therapie voor mensen met autisme. Bij 
non-verbale ondersteuning wordt aandacht besteed aan 
persoonlijke ontwikkeling, herstel & groei door middel 
van doen en ervaren, en minder door middel van praten. 
In de bijeenkomst van 20 april werd aandacht besteed 
aan lichaamsgerichte therapie en dier ondersteunende 
therapie. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed 
aan twee andere therapievormen. 

• 12 oktober 
Verschil in autisme tussen jongens en meisjes (mannen 
en vrouwen): Hoe komt het dat autisme bij vrouwen 
vaak pas veel later (h)erkend wordt? Kunt u er iets aan 
doen om late diagnose te voorkomen? 

informatiebijeenkomst neurologie 
Veel van onze mantelzorgers zorgen voor iemand met 
neurologische problemen. Denkt u bijvoorbeeld aan 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een herseninfarct, 
Parkinson, ALS en nog vele andere aandoeningen. 
In de informatiebijeenkomst geeft 
neurologieverpleegkundige Mariska de Kleuver uitleg 
over de gevolgen van neurologische schade. Met name 
de onzichtbare gevolgen worden besproken, zoals 
veranderingen op het gebied van denken, geheugen, 
concentratie, vermoeidheid, karakter en gedrag. Zij zal hier 
uitleg over geven, maar ook wat dit voor u als mantelzorger 
betekent zal worden besproken. Er is voldoende ruimte om 
uw vragen te bespreken.
• De bijeenkomst is op dinsdag 14 september van  

13.30 - 15.00 uur. Heeft u vooraf al een vraag voor 
Mariska? Stuur deze vooraf naar ons op. Ook als u een 
onderwerp heeft dat u graag aan bod wilt laten komen 
dan horen we dit heel graag. U kunt uw onderwerp of 
vraag doorgeven en zich opgeven voor deze bijeenkomst 
via een mail naar info@mantelzorgnieuwegein.nl of  
bel met 06 - 83 55 68 74.

u



chapeau

Handig 
Alzheimercafé 
www.alzheimer-nederland.nl 
(zoek op ‘Nieuwegein’)

Geynwijs 
www.geynwijs.nl

Lezingen Ontmoetingscentrum 
Nieuwegein
www.vitras.nl/ontmoetingscentrum  

Mantelzorgmakelaar 
www.mantelzorgnieuwegein.nl/
medewerkers-steunpunt

MantelzorgNL
www.mantelzorg.nl

MOvactor
www.movactor.nl 

Parkinsoncafé: 
www.parkinson-vereniging.nl 
(zoek op ‘Nieuwegein’) 

Vrijwilligershuis 
www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl

Wij staan voor u klaar!
Danny van Stam
Lianca Benschop
Marije Köhler
Maria van den Akker

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein 
Zoutkamperschans 3
3432 TZ Nieuwegein
www.mantelzorgnieuwegein.nl
info@mantelzorgnieuwegein.nl 
06 - 83 55 68 74

‘... en nu ik!’

Hoe gaat het eigenlijk met u?
Zorgen voor een dierbare naaste, zorgen voor een ander: veel mensen 
hebben ermee te maken. Van onschatbare waarde is uw inzet, dagelijks, 
gedurende lange tijd. U cijfert uzelf weg uit liefde voor die ander. Omdat het 
niet anders kan. U doet het gewoon, gaat schijnbaar onvermoeibaar door. 
Want uw partner, uw kind, uw vader of moeder, uw vriend(in) laat u niet in 
de steek! Andere mensen hebben vaak bewondering voor uw kracht, uw 
doorzettingsvermogen. Alle aandacht en medeleven gaat naar de patiënt. 
Maar zorgen voor en om een naaste dierbare: het laveren tussen hoop en 
wanhoop, liefde en eigen grenzen, zorg en eigen verlangens, controle en 
overgave, trekt een enorme wissel op u. Dus: hoe gaat het eigenlijk met 
u? Ook al laat de intensieve zorg dat niet toe, toch is het belangrijk om ook 
aandacht te besteden aan deze vraag. Voor uzelf maar ook voor diegene voor 
wie u zorgt!

(online) bijeenkomst
Steunpunt Mantelzorg organiseert op 11 juni van 13.30 tot 15.30 uur een 
bijeenkomst voor mantelzorgers, in samenwerking met Elisabeth van Windt 
van Centrum voor Levensvragen Lekstroom. Hierin besteden we aandacht 
aan u en wat de zorg met u doet als mens en wat u hierbij zelf wilt en nodig 
hebt:

• Wat doet de ziekte van uw dierbare en een eventuele slechte prognose 
gevoelsmatig met u?

• Hoe houdt u het vol, waar put u kracht en steun uit? 
• Hoe vindt u het om aandacht aan uzelf te geven en steun van anderen te 

vragen/ontvangen?
• Welke eigen dromen en wensen hebt/had u en is daar nog ruimte voor? 
• Welke andere rollen vervult u nog behalve mantelzorger of zou u willen 

vervullen?

In deze bijeenkomst worden handvatten aangereikt, gaan we samen op 
verkenning en is er veel ruimte om ervaringen met bovenstaande uit te 
wisselen. Wij streven naar een bijeenkomst in levenden lijve, in geval van 
nood wordt het een online meeting. Na aanmelding ontvangt u nadere 
informatie. Gun uzelf deze bemoediging en dit hart onder de riem!

anekdote
Hoe zwaar de zorg ook is, toch heeft iedereen ook dingen waar hij kracht aan 
ontleent: in de contacten met anderen, de natuur, een hobby, muziek, eten 
etc. Denk vast na over wat u helpt om het vol te houden. Misschien heeft u 
wel een concrete anekdote. 

We zien u graag op 11 juni van 13.30 tot 15.30 uur, 
meld u aan via info@mantelzorgnieuwegein.nl.

Volgende VoorElkaar
De volgende uitgave gaat over wonen en veiligheid en verschijnt 
medio oktober. Suggesties? We horen ze graag van u! 
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