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CONTACTGEGEVENS
Gouda

Waddinxveen

Bodegraven–Reeuwijk

Zoetermeer

Sociaal Team Gouda
E info@sociaalteamgouda.nl
T 088 90 04 321

Palet Welzijn
Daniëlle Schipper
E d.schipper@paletwelzijn.nl
T 088 02 34 226

SAM
E mantelzorg@samwelzijn.nl
T 0172 61 45 00

ZoSamen
E info@zosamen.nl
W www.zosamen.nl
T 0800 02 00 401

Palet Welzijn
Karin de Jong
E k.dejong@paletwelzijn.nl
T 088 02 34 225

Postadres:
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen

Postadres:
Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven

Postadres:
Palet Welzijn
Gondelkade 33
2725 EC Zoetermeer

Postadres:
Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda

Wijzigen van gegevens?
Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail bij de contactpersoon in de gemeente waar je woont.
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Facebook
facebook.com/mantelzorgcentraal

VOORWOORD

Beste lezers,
We zijn al bijna weer vergeten hoe we
hebben zitten puffen afgelopen zomer.
Want wat een temperaturen hebben we
gehad! Nu is het alweer oktober, zijn
de dagen een stuk korter geworden en
gaat eind van de maand de tijd weer een
uurtje terug. Oktober wordt ook wel de
oogstmaand genoemd, met de traditiegetrouwe druivenoogst en de boomgaarden
vol met appels die nodig geplukt moeten
worden.
Gaan jullie als mantelzorgers ook wat oogsten
in de komende periode? Letterlijk of figuurlijk
de vruchten ergens van plukken? Of hebben je
inspanningen wellicht vruchten afgeworpen?
Wij vinden van wel!!
Het werk wat mantelzorgers doen is zo ontzettend belangrijk en ook onmisbaar in de samenleving. Er wordt soms best luchtig over gedaan,
ook (of juist vooral) door mantelzorgers zelf.
Maar dat is het niet. Dag in dag uit zorgen voor
je naaste is niet zomaar wat, dat wuif je niet

even snel weg. Dat is ook de reden dat we in november alle Mantelzorgers in het welverdiende
zonnetje zetten op de Dag van de Mantelzorg.
In dit nummer lees je wat er in de verschillenden regio’s zoal georganiseerd gaat worden.
Ook lees je in deze editie van de Mantelzorgercentraal een artikel over de vraag of het voor
mantelzorgers zinvol is om over te stappen van
zorgverzekering. Want in deze laatste maanden van het jaar krijgen we weer te maken met
reclamecampagnes van de verschillende verzekeringsmaatschappijen, met mooi beloftes.
Goed om daar eens wat dieper in de duiken dus.
Daarnaast biedt dit magazine uiteraard weer
diverse data van bijeenkomsten en activiteiten
voor mantelzorgers en kun je het verhaal van
Linda lezen die ook in deze periode op de camping te vinden is. Niet voor vakantie, maar als
mantelzorger voor haar grootmoeder.
We wensen je veel leesplezier.
De redactie van de Mantelzorgercentraal

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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interview: Linda Verschut

Ik heb het geluk dat ik de zorg deels
in mijn werkuren kan doen
Linda zorgt voor haar oma. Oma woont op een
voor de meesten wat onwaarschijnlijke plek, een
camping. Zo vreemd is het voor hen echter helemaal niet want de camping is het familiebedrijf dat
haar grootouders zo’n 50 jaar geleden zijn begonnen. Daar voelt oma zich thuis en daar wil ze zo
lang mogelijk blijven. En gelukkig kan dat ook (nog
steeds) met de hulp van Linda en de flexibiliteit die
ze in haar werk heeft.
OP DE CAMPING GROOTGEBRACHT
Linda Verschut werd in Gouda geboren, maar bracht
haar jeugd grotendeels door op camping Streefland in
4
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Haastrecht. De locatie is al eeuwen in de familie, voorheen als boerenbedrijf en nu dus al heel lang als camping. De familie woonde (en woont) daar in een woonhuis,
met de camping er omheen. Opa en oma hadden 5 kinderen, waarvan er 2 zijn blijven hangen, Linda’s moeder en
haar oom.
Linda zelf woont in Gouda, maar wel vlakbij de camping,
want daar ligt toch haar hart. Ze herinnert zich de natuur,
de mensen die kwamen en gingen, het kattenkwaad dat
ze daar met haar vriendjes uithaalde. Sinds haar vertrek
van de camping, 25 jaar geleden, is ze er altijd als vrijwilliger blijven werken. Haar salaris verdient ze als ziekenverzorgende in de palliatieve zorg.

raat als haar oma haar nodig heeft.
Taken als wassen, aankleden, medicijnen geven en eten keren natuurlijk
dagelijks terug, maar steeds vaker
komt er van alles ‘ongepland’ bij, als
oma gaat dwalen of na een ongelukje
verschoond moet worden bijvoorbeeld.
DANKBAAR VOOR DE MENSEN OM
ZICH HEEN
Gelukkig heeft Linda 1 dag in de week
voor zichzelf en
neemt haar zoon,
die ook op de
camping woont
het over. Ook
haar tante kan af
en toe inspringen, wat natuurlijk heel
fijn is. Door de unieke situatie waarin
Linda zich bevindt is het voor haar
oma mogelijk om nog steeds thuis
te kunnen blijven, maar ze snapt dat
dit voor de meeste mensen niet haalbaar is. Ze is hier erg dankbaar voor,
en ook voor alle steun die ze van haar
familie en omgeving krijgt. Zonder
hen zou het niet vol te houden zijn.
Linda heeft het geluk zelfs af en toe
een weekendje weg te kunnen en de
zorg aan anderen over te laten.

zelfs huisartsen zijn vaak helemaal
niet of onvoldoende op de hoogte van
de ondersteuning die er voor mantelzorgers is. Hier zou het al moeten
beginnen, een goede doorverwijzing
is zo ontzettend belangrijk.
Ook moet het onderwerp meer bekendheid krijgen. Er zijn nog te veel
mensen die niet weten wat mantelzorg is, of zelfs niet weten dat zij
zelf mantelzorger zijn. “Mantelzorger word je,
maar
het
staat op niemands bucketlist. Het is
mooi dat je
het mag doen, maar het is niet waar
je om vraagt.” Dit betekent niet dat
we er niet met elkaar over moeten
praten. Bij meer bekendheid zullen
ook meer mensen herkennen wat er
aan de hand is. Het is zo fijn als er iemand is die zegt: “Ga maar even weg,
ik neem het wel over.’’

“Mantelzorger word je,
maar het staat op
niemands bucketlist”

ALTIJD IN DE BUURT BIJ OMA
Eerder was Linda al mantelzorger
voor haar opa, die 2 jaar geleden
overleed. Nu zorgt ze voor haar oma
van 92 jaar die nog steeds op de camping woont. Ze is dementerend en
heeft dag en nacht zorg nodig. Linda
heeft het geluk dat ze een deel van de
zorg voor haar oma in haar werkuren
kan oppikken, maar het grootste gedeelte doet ze onbetaald en met veel
toewijding als mantelzorger. Dag en
nacht is ze in de buurt en meteen pa-

Sinds Linda zelf mantelzorger is,
heeft ze immens veel respect gekregen voor de mensen die ook mantelzorger zijn. “Zo knap hoe mensen het
volhouden, zeker wanneer je bedenkt
dat de zorg soms jaren en jaren kan
duren, en dat sommige mensen erg
weinig hulp van buitenaf ontvangen.”
MANTELZORGEN IS MOOI, MAAR IS
NIET IETS WAAR JE OM VRAAGT
Linda vindt dat het voor mantelzorgers nog steeds veel te moeilijk is
om hulp te vinden. Mensen weten
niet wat er mogelijk is, of waar ze
moeten beginnen. Er is niet bekend
wat er in Nederland allemaal kan,

BIJGEBLEVEN
Vanuit haar werk als verzorgende
in de palliatieve zorg is één iemand
in het bijzonder Linda bijgebleven.
Dit was een stel waarvan de vrouw
45 was en gediagnosticeerd werd
met hersentumoren. Ze hadden 3
kinderen. Opeens word je als echtgenoot dan mantelzorger en ben je
blij dat je ergens aan kunt kloppen.
Driemaal in de week werden zijn taken voor 6 uur overgenomen, zodat
hij kon gaan werken. Je kunt het je
bijna niet voorstellen, maar hij was
daar zo ontzettend blij mee. Gewoon
weer even meedraaien in het normale leven, de rest even van je af
laten glijden.

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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TOMATENSOEP MET LINZEN EN KNAPPERIGE BOERENKOOL

Ingrediënten:
• 1 el plantaardige olie, plus een scheutje extra
• 1 fijngehakte ui
• 2 tenen knoflook (fijngesneden of uit de pers)
• 1 vers takje rozemarijn
• 2 el gerookt paprikapoeder
• 250 gr rode linzen
• 400 gr tomaten uit blik in blokjes gesneden
• 1 liter groentebouillon (van een bouillonblokje)
BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 190 ° C / 170 ° C (hete lucht)
2. Verhit de 1 el olie in een grote (soep)pan
3. Voeg de ui toe en fruit deze gedurende 10 minuten,
onder af en toe roeren, tot hij zacht is
4. Voeg de knoflook, rozemarijn, paprika en linzen toe en
bak dan al roerend ongeveer een minuut
5. Voeg de tomaten en bouillon toe en breng aan de kook
6. Laat dit op een laag vuur zachtjes 20 minuten sudderen tot de linzen zacht zijn
7. Wentel ondertussen de boerenkool in een scheutje
plantaardige olie en verdeel het over een grote bak-

• 100 gr boerenkool
• Citroensap

plaat. Bestrooi met zout en bak 8-10 minuten tot ze
knapperig zijn
8. Breng de soep op smaak met zout, peper en citroensap
9. Garneer de soep vlak voor serveren met de knapperige boerenkool
Lekker met een versgebakken stokbrood
TIP
Voor een beetje meer pit kun je garneren met wat
tabascosaus en/of een fijngesneden chilipeper.

PUZZELEN!

1.

(warme) drank van cacao

5.

Meerdere runderen

2.

Voor het leven van groot belang

6.

Overeenkomst voor vergoeding van zorg

3.

Met een lepel gegeten maaltijd van rode groente

7.

Iemand die uit eigen beweging iets doet voor een ander

4.

In een team vragen beantwoorden (vind zijn oorsprong in het café)

Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór woensdag 22
november naar E.info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een bon voor Brownies en
Downies verloot. Je kunt het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Antwerpseweg 7, 2803 PB
Gouda. De winnaar van de prijsvraag van de vorige editie is E.M. Ammeraal-de Vogel uit Waddinxveen. Gefeliciteerd!
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Bron: deliciousmagazine.co.uk

Het is weer tijd voor een goedgevulde soep om heerlijk van te genieten op een natte en koude
herfstdag.

Jouw zorgverzekering,
slim om over te stappen?
Elk jaar vanaf oktober proberen de verschillende zorgverzekeraars
weer om je te laten overstappen van zorgverzekering. De ene klinkt
voor jou als mantelzorger nog beter dan de andere. De vergoedingen voor mantelzorgers worden vaak als argument gebruikt om te
kiezen voor een andere verzekeraar.
Maar hoe zit het nou precies? Hoe
moet ik kiezen, wat betekent het in
mijn situatie en wat is een verstandige keus?
LANG NIET ALLES LOOPT VIA DE
ZORGVERZEKERING
Veel kosten voor mantelzorgers
en hun zorgvrager worden betaald
vanuit de gemeente via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- dagopvang bijvoorbeeld - of de
Wet Langdurige Zorg (Wlz), bijvoorbeeld logeeropvang voor mensen
die permanent (medisch)toezicht
nodig hebben. Daar hoef je dus niet
je zorgverzekering voor in te zetten.
BASISVERZEKERING BIEDT OOK
MOGELIJKHEDEN
Als hulp van een wijkverpleegkundige aan de orde is loopt dit wel via de
Zorgverzekeringswet. Deze kosten
worden vanuit de basisverzekering
van je zorgverzekering betaald. Ook
bij het gebruikmaken van ergotherapie, loopt dit via de basisverzekering. Een ergotherapeut kan helpen
om problemen in huis weg te ne-

men, door aanpassingen te doen of
hulpmiddelen aan te raden.
Dus wat dat betreft is een aanvullende verzekering niet altijd nodig.
De basisverzekering, die iedere verzekerde heeft, voorziet hier immers
al in.
WANNEER DAN WEL?
Als mantelzorger kun je bij verschillende zorgverzekeraars terecht
voor een aanvullende verzekering
die extra vergoedingen bieden voor
mantelzorgers. De aanvullende verzekering biedt doorgaans de volgende vergoedingen:
• Vervangende mantelzorg
Niet alle vervangende mantelzorg
wordt vanuit de Wmo of Wlz betaald.
Dan is het soms mogelijk om dit vergoed te krijgen vanuit een aanvullende zorgverzekering. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vervangende
zorg wanneer de mantelzorger ziek
is of met vakantie wil. De zorg kan
dan overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers.

NB. Er kunnen extra voorwaarden
zijn voor de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er
bijsommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan
de vervangende mantelzorg alleen
bij een bepaalde stichting worden
geregeld, die mogelijk niet in jouw
regio werkt. Ook kunnen voorwaarden gesteld worden dat mantelzorger en zorgvrager op hetzelfde
adres wonen of bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd zijn.
Vergoeding: loopt van enkele dagen
tot ca 21 dagen per jaar of een maximaal bedrag van € 2700.
• Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar houdt
zich bezig met regeltaken, bijvoorbeeld het regelen van zorg, welzijn
en financiën en verwijst ook door
naar de juiste instanties. Een mantelzorgmakelaar kan ingeschakeld
worden door mantelzorgers maar
ook door de zorgvrager.
Vergoeding: verschilt per verzekeraar maar meestal niet meer dan een
maximale vergoeding van € 750 per
jaar.
>> Lees verder op pagina 19
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Kom jij er aan toe om (meer) te gaan bewegen?
De gemeente Gouda wil meer mensen in beweging
houden en brengen. Daarom hebben ze eerder
dit jaar een oproep gedaan voor ideeën hiervoor.
Natuurlijk is sporten en bewegen goed voor je
gezondheid, maar het is ook leuk om te doen. Je
werkt tijdens het sporten aan een goede conditie
en bouwt ook sociale contacten op.
Een beperking of de zorg voor een ander hoeft geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen. Sporten
en bewegen zorgt voor een betere conditie, zeker wanneer je meer zorgtaken hebt. Juist dan kan het er voor
zorgen dat je je niet alleen lichamelijk maar ook mentaal fitter voelt. Ook verlaagt het de kans op (chronische)
ziektes.
VITAAL ZIJN EN BLIJVEN
Door vitaal te blijven bereik je ook dat je langer de activiteiten die je doet, kan blijven doen. Wist je dat de richtlijn
voor de beweegnorm minimaal 2,5 uur per week is? Bedenk ook of je het leuk vindt om juist met iemand anders
te gaan sporten of bewegen. Dit kan bij een vereniging
zijn, maar ook samen zwemmen, fietsen of wandelen.
In Gouda zijn veel mogelijkheden om te gaan bewegen of

sporten. In iedere wijk of buurt zijn kleinschalige mogelijkheden en er zijn ook verenigingen actief om bij aan te
sluiten. Zowel bij de gemeente Gouda als bij het Sportpunt Gouda is meer informatie te vinden.

Het Sociaal Team Gouda kan met je meedenken om te
kijken wat bij je past, eventueel in combinatie met het
door kunnen laten gaan van de zorg die je hebt voor je
naaste. Het Sociaal Team bereik je via T. 088 90 04 321 of
via mail op E. info@sociaalteamgouda.nl.

Dag van de Mantelzorg
Kom je ook op de thee?
Op vrijdag 8 november om 13:00 uur ben je van harte welkom
voor een gezellige en compleet aangeklede High Tea in restaurant De Kleischuur. Naast het theedrinken gaan we bovendien
nog een leuke Pubquiz spelen! Alle mantelzorgers die langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder,
goed vriend(in) of buur zorgen, worden in het zonnetje gezet.
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk. Stuur
hiervoor een mail met je naam en adres naar
E: info@mantelzorgcentraal.nl of bel naar T: 088 02 34 225. Je
kunt hier ook terecht voor meer informatie. Wil je graag naar
de Dag van de Mantelzorg komen maar weet je niet hoe je dat
thuis moet regelen? Neem dan contact op met het Sociaal Team
via T. 088 90 04 321 of via mail op E. info@sociaalteamgouda.nl.
8
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Werk en mantelzorg,
hoe blijf je dit combineren?
Ben je een mantelzorger en combineer je dit met werk, dan ben je
in Gouda en in andere gemeentes niet alleen. Uit onderzoek blijkt
dat 1 op de 6 collega’s dit ook doen. Ken jij de collega’s die ook
mantelzorgen? Praat jij over je mantelzorgsituatie en taken op je
werk en met wie?

DOE HET SAMEN
Vraag om hulp, je hoeft niet alles
alleen te doen. Mensen om je heen
helpen graag met (kleine) taken.
Denk hierbij aan een keer koken, een
boodschap doen of een keer extra op
bezoek komen bij jou of bij diegene
voor wie je zorgt. Ook zijn er mogelijkheden om buiten je eigen netwerk
een beroep op te doen. Zoals een
vrijwilliger die regelmatig op bezoek
komt, dagbesteding of een logeerhuis voor diegene die zorg nodig
heeft. In Gouda is het ook mogelijk
om zelf een hulpvraag uit te zetten of
te zoeken in het aanbod via de website www.goudvoorelkaar.nl.
Wil je meer informatie dan kun je
contact opnemen met het Sociaal
Team Gouda. Zij denken graag met
je mee.

De combinatie van werk en mantelzorg kan zwaar en/of ingewikkeld
zijn. Om het vol te kunnen houden is
het van belang dat er een goede balans is in werk, thuissituatie en jezelf.
PRAAT EROVER, OOK OP JE WERK
Het is van belang om er over te spreken. Als je collega’s weten dat jij
naast je werk ook zorgtaken hebt,
is er meer begrip en ondersteuning.
Het is belangrijk om dit met je werkgever of leidinggevende te bespreken. Er zijn mogelijkheden om je
werk en mantelzorg beter op elkaar
af te stemmen. Bijvoorbeeld het aanpassen van werktijden, sparen van
overuren of juist een parkeerplaats
dicht bij de werkplek.

NEE ZEGGEN IS OKÉ!
Daarnaast is het goed om grenzen
te stellen en die te bewaken. Soms
is het echt nodig om nee te zeggen.
Dit geldt zowel in je werk als in je
thuis- of zorgsituatie. Vertel op tijd
waar je mee zit en wacht niet te lang.
Zo kun je voorkomen dat je overbelast raakt. De balans vinden en vasthouden bij werk en mantelzorg is
essentieel. Bedenk goed dat je het
alleen vol kunt houden als je ook genoeg energie hebt. Daar horen een
goede nachtrust, gezonde voeding,
voldoende buitenlucht, maar ook tijd
maken voor ontspanning en beweging echt bij. Want hiermee maak je
je hoofd “leeg”.

Mantelzorgwaardering
Ben je geregistreerd* als mantelzorger in Gouda? Dan ontvang je
een waardering.
De waardering voor Goudse
mantelzorgers bestaat uit:
• Gratis Rotterdampas
• Gratis gebruik maken van het
Vierstroomledenaanbod
• Jaarlijkse dag van de mantelzorg in november
MANTELZORG, DAT WAARDEREN
WE GEWOON!
* registeren kan via
www.mantelzorgcentraal.nl
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Activiteiten in beeld bij Palet Welzijn
Naast de ondersteuning die Palet Welzijn biedt aan mantelzorgers en ouderen in de gemeente Waddinxveen, biedt Palet Welzijn nog meer.
In het Anne Frank Centrum zijn regelmatig leuke activiteiten. In eerste instantie georganiseerd om Waddinxveense
senioren te activeren en om sociaal isolement te voorkomen, maar ook geschikt voor mantelzorgers. Sinds het
voorjaar loopt de ‘activiteiten-carrousel’. Twee keer per
maand is er een vrije inloop en kan je gezellig meedoen
met nieuwe of bekende activiteiten, zoals samen zingen,
de geheugenquiz en sjoelen.
Wanneer iemand behoefte heeft aan wat meer ondersteuning, is er recreatieve dagbesteding. Hieraan kun je
meerdere dagdelen per week deelnemen en heb je geen
indicatie voor nodig. Er wordt wel een kleine eigen bijdrage gerekend.
VOOR MANTELZORGERS
Regelmatig zijn er extra activiteiten en workshops via
bijvoorbeeld het Zomerpalet en Winterpalet. Deze workshops, lezingen en activiteiten zijn ook toegankelijk voor
mantelzorgers voor alle leeftijden en vaak met een extra
korting.

Creatief met
Koeien
Even een avondje uit het hoofd en in de handen!
Deze avond gaan we koeien beschilderen en dat mag
geheel naar eigen inzicht. We maken er een loeigezellige avond van. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Graag opgeven voor 13 november via E. d.schipper@
paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226.
Datum:
Tijd:
Locatie:
		
Kosten:
10

dinsdagavond 19 november
19.00 tot 20.30 uur
Anne Frank Centrum,
Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen
€ 7,50 eigen bijdrage voor de koe
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Activiteiten speciaal voor mantelzorgers zijn meestal
kosteloos en gericht op ondersteuning en lotgenotencontact. In de activiteitenkalender achter in het blad
vind je activiteiten in de regio. Je mag dus ook deelnemen aan activiteiten in Gouda, Zoetermeer en Bodegraven-Reeuwijk.
Jonge mantelzorgers, kinderen die opgroeien in een
gezin waar één van de gezinsleden langdurig ziek is,
een beperking of aandoening heeft, krijgen 4 keer per
jaar een leuke activiteit aangeboden. Zoals afgelopen
zomer. Toen zijn we met 30 jonge mantelzorgers
gaan suppen op de Reeuwijkse Plassen.
Wil je meer weten over de activiteiten van Palet
Welzijn in Waddinxveen? Kijk dan op de website
www.paletwelzijn.nl.

Welkom op de Dag van de Mantelzorg!
Op vrijdagavond 8 november vieren we de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in de gemeente Waddinxveen.
Mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze avond te komen eten.
Onder begeleiding van het muzikaal
duo ‘Mrs Bass’ eten we met elkaar
een heerlijke maaltijd.
En natuurlijk is er tijd om met elkaar
in gesprek te gaan. Na de maaltijd
hebben we nog een gezellige activiteit in petto. We verwachten de avond
rond 20.30 uur weer af te sluiten.
MANTELZORGWAARDERING
Uiteraard wordt tijdens deze avond,
zoals gebruikelijk ook de mantelzorgwaardering uitgereikt. Deze
wordt door de gemeente Waddinxveen aan geregistreerde mantelzorgers gegeven.

Mantelzorgers die er deze avond
niet bij kunnen zijn, krijgen de mantelzorgwaardering voor 1 december
thuisbezorgd.
Datum: vrijdagavond 8 november 		
2019
Tijd:
inloop vanaf 18.00 uur
Locatie:		Anne Frank Centrum,
Jan van Bijnenpad 1
in Waddinxveen
Aanmelden is noodzakelijk. Je ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging via de mail.

Meld je aan als jonge mantelzorger op 2BeCool!
Groei je op met een ouder, broer, zus of
iemand anders in de directe omgeving
die zorg nodig heeft? Dit kan gaan
om bijvoorbeeld een lichamelijke of
verstandelijke beperking, een psychische
ziekte, verslavingsproblematiek of een
chronische ziekte.

ziekte in je omgeving. Ook vind je er informatie over
waar je hulp kunt vinden als dat nodig is.
Meld je aan als jonge mantelzorger op www.2becool.nl en wordt
op de hoogte gehouden van uitjes, activiteiten en nog veel
meer.

Soms heb je taken en zorgen terwijl je
vrienden die niet hebben. Je maakt je
misschien wel zorgen over de ziekte en
het verloop of je hebt door al het zorgen
minder tijd over om leuke dingen te doen.
Op de website www.2becool.nl vind je informatie over wat het inhoudt om op te
groeien met zorgen voor een naaste en

GERS
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Zorg voor je naaste is zorg voor jezelf
Voor veel mantelzorgers is het een opgave om alle ballen in de lucht te houden. Vooral wanneer je
24-uurs zorg geeft, zoals bijvoorbeeld aan een partner of kind die chronisch ziek of gehandicapt is.
Juist dan kan de inzet van bijvoorbeeld een respijtvrijwilliger, die tijdelijk de mantelzorg overneemt,
een enorme verlichting geven.
Er is iemand betrokken, soms kun
je voor lange tijd op een ontspannen manier de deur uit; even op het
gemak naar de kapper, rustig winkelen, zonder altijd de haast om zo
snel mogelijk weer thuis te zijn en in
het achterhoofd de zorg of het allemaal wel goed gaat. Stichting SAM
snapt dit maar al te goed en biedt
daarom verschillende vormen van
respijtzorg (vervangende mantelzorg) aan.
RESPIJTZORG OP MAAT
Welke vorm van respijtzorg je kiest
hangt af van jouw wensen en die van
degene voor wie je zorgt. De zorg
kan incidenteel zijn of structureel
van aard, binnenshuis of buitenshuis, door vrijwilligers of door professionals. Hieronder een aantal
voorbeelden van respijtzorg die tot
de mogelijkheden behoren en jou
kunnen ontlasten.
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• Iemand die gezellig met je naaste
een wandelingetje maakt, boodschappen doet en een kopje koffie
met hem/haar gaat drinken in de
stad.
• Hulp van iemand die een leuk
avondje uit voor jou of je naaste
organiseert en met jou en/of je
naaste meegaat.
• Iemand die helpt bij bijvoorbeeld
het verwerken van de post en administratie.
• Iemand die een dag(deel) de zorg
overneemt zodat jij er even uit
kan.
• Wellicht heb je behoefte aan een
logeerhuis of gastouder.
• Iemand die je naaste begeleidt
naar een ontmoetingscentrum
(Huis van Alles).
Alle mantelzorgers ervaren de zorg
anders, elke situatie is immers anders en ieder heeft zijn eigen be-

hoefte. Wij kijken samen wat voor
jouw situatie passend is en wie van
onze respijtvrijwilligers daar het
beste bij past. Mocht er specifiekere
hulp nodig zijn dan weten wij uiteraard ook de weg te vinden naar de
meer professionele hulp.
WAT KUN JE DOEN
Heb jij behoefte aan respijt (vervangende mantelzorg)? En wil je samen
met ons de mogelijkheden bekijken? Neem dan vrijblijvend contact
op met mantelzorgondersteuner
Brechtje Simons van stichting SAM.
E. b.simons@samwelzijn.nl, T: 06 49
88 03 05.
Je bent ook van harte welkom op het
inloopuur van stichting SAM. Iedere
donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
kun je terecht op de Rijngaarde 1 in
Bodegraven.

Op zoek naar vrijwilligers
bij mensen thuis
Omdat steeds meer mensen die zorg nodig
hebben zo lang mogelijk thuis blijven wonen,
zien we een groeiende vraag naar de inzet van
vrijwilligers als ondersteuning in de zorg thuis.
Brechtje Simons, mantelzorgondersteuner bij stichting
SAM is op zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die zich 1 dagdeel per week/2 weken/3weken
in willen zetten om mantelzorgers te ontlasten. Tot nu
toe zijn de vragen van mantelzorgers heel gevarieerd,
zoals ‘zorg’ voor een dementerende echtgenoot, tot het
met elkaar ondernemen van een ontspannende activiteit.
Ben jij iemand die energie krijgt van het op een laagdrempelige manier anderen te ondersteunen, en sta je
er open voor om hiermee aan de slag gaan? Dan ben jij
wellicht de geschikte kandidaat voor dit project!
Neem voor meer informatie graag contact op met
Brechtje Simons via E. b.simons@samwelzijn.nl of
T. 06 49 88 03 05.

Dag van de Mantelzorg 2019
Voor alle mantelzorgers uit Bodegraven-Reeuwijk
wordt op 9 november een gezellige dag georganiseerd. We gaan met elkaar genieten van een goed
verzorgde lunch met theatrale verrassing.
Wanneer:
Tijd: 		
Locatie:
		

zaterdag 9 november 2019
12.00 tot 15.00 uur
Binnen de gemeente Bodegraven-		
Reeuwijk, info volgt!

BEN JIJ ER OOK BIJ?
Geef je op bij Brechtje Simons, mantelzorgondersteuner
via b.simons@samwelzijn.nl. Je mag iemand meenemen
die je dierbaar is.
Wil je erbij zijn en krijg je het thuis niet geregeld, neem
dan ook contact op met Brechtje Simons.
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Ook wel eens een boost nodig?
Kom eens langs bij de wijkbijeenkomsten voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben het niet altijd gemakkelijk. Een sociaal leven,
carrière, gezin of hobby’s zijn soms
lastig te combineren met de zorgtaken en lang niet iedereen begrijpt
dit. Het kan prettig zijn en helpen
om andere mantelzorgers te ontmoeten.
Niet alleen voor het uitwisselen
van tips en adviezen, maar vooral
ook voor de erkenning: je bent niet
de enige die dit doormaakt en wat
je doet is heel belangrijk! Een goed
gesprek met andere mantelzorgers
kan nou net die boost geven die je
nodig hebt om door te gaan.
Het team Mantelzorgondersteuning
van ZoSamen organiseert daarom

laagdrempelige wijkbijeenkomsten
voor mantelzorgers die behoefte
hebben aan zo’n gesprek met elkaar.
Er is meestal geen specifiek onderwerp aan de orde, het delen staat
centraal. Een coördinator mantelzorg is als gespreksleider aanwezig
met actuele informatie op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Dag van de
mantelzorg

Kom eens langs!
Je bent van harte welkom op maandag 21 oktober en 16 december
van 13.30 tot 15.30 uur in de recreatieruimte van Petuniatuin 7a
in de wijk Seghwaert. Aanmelden
is niet nodig. Vragen? Mail naar
E. registratie@zosamen.nl.

Elk jaar met de Dag van de
Mantelzorg brengt ZoSamen
Zoetermeerse mantelzorgers
op een feestelijke manier bij
elkaar. Mantelzorgers zijn
uitgenodigd voor een middag
op 9 november vol lekkers
en gezelligheid in het 360˚
Stadstheater in Zoetermeer.
Onder het genot van een hapje
en drankje gaan we weer een
pubquiz spelen. Deze middag, waarbij ook burgemeester
Aptroot een woordje zal doen,
is op 9 november van 14.00 tot
17.00 uur in het 360˚ Stadstheater
Zoetermeer aan het Theaterplein
10.
INSCHRIJVEN
Mantelzorgers die geregistreerd
zijn bij ZoSamen kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen
naar E. registratie@zosamen.nl.
Vermeld in de e-mail je naam,
adres en telefoonnummer.
De middag is geheel kosteloos
voor mantelzorgers en wees er
snel bij want VOL=VOL.

14

de mantelzorgercentraal • herfst 2019

Alleen nog deze maand
Tot en met 31 oktober is het mogelijk om
de mantelzorgwaardering 2019 aan te vragen via
het registratie formulier op www.zosamen.nl/
mantelzorgers.

CAMPAGNE ‘JULLIE BIJZONDERE BAND’
De gemeente Zoetermeer vraagt met de campagne ‘Jullie bijzondere band’ aandacht voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen
met veel liefde en toewijding voor een familielid, een vriend of
een kennis. Door omstandigheden kan ieder-

Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een
inwoner van Zoetermeer kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen. Voor ondersteuning bij het aanvragen
van de waardering is de coördinator mantelzorg op de
maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur aanwezig bij de
ZoSamen balie in het Forum Zoetermeer. Kijk even op
www.zosamen.nl welke gegevens je hiervoor nodig hebt.

een mantelzorger worden.
In het boekje ‘Annigje is de tijd
kwijt’ vertellen vijf mantelzorgers hoe zij mantelzorger
werden en hoe zij dit invullen. Ze doen het met liefde
en zouden niet anders wil-

OOK VOOR JONGE MANTELZORGERS
Ben of ken jij een jonge mantelzorger tussen de 8 en 18
jaar in Zoetermeer? Geef jezelf/hem/ haar dan nu op
voor de jonge mantelzorg waardering via www.2becool.
nl onder het kopje ‘aanmelden’, dit kan nog tot en met
31 oktober 2019. De jonge mantelzorger krijgt dan een
bioscoopbon voor 2 personen thuisgestuurd!

len. Maar tussen de regels
door lees je ook hoe zwaar
het kan zijn. In Zoetermeer
zijn mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het
zorgen voor een ander. Waar?
Dit lees je terug in het boekje. Dit boekje kan je vinden bij de
wijkposten van de gemeente Zoetermeer. Het is ook te
downloaden via de
www.zoetermeer.nl.

ELZORGERS
T
N
A
M
E
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N
VOOR JO

Je staat niet alleen
Mel blogt over de impact van
autisme op haar gezin omdat
het helpt haar gedachten te
ordenen en om gebeurtenissen te verwerken. Nooit
had zij gedacht dat het zo
veel kracht geeft om je hart
te luchten bij mensen die
wéten hoe het is, dat je niet
de enige bent.

pagina

Mantelzorgondersteuning

op

TIP
Wil je via de mail wekelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten en andere actuele ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg? Dan kun je
je voor onze mailservice aanmelden via de website
www.zosamen.nl/actueel.

Omdat zij er zelf zo blij van wordt organiseert Mel nu iedere 2 weken een koffiemomentje, speciaal bedoeld voor
ouders van kinderen met prikkelverwerkingsproblemen
- autisme en/of ADHD - die persoonlijk contact zoeken.
Dus: drink je een keer een kop koffie mee?
Houd de pagina van Mel & Co op facebook in de
gaten of stuur een persoonlijk berichtje naar
E. melblogt@gmail.com.

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld
per gemeente, je bent echter van harte welkom om een activiteit buiten de eigen gemeente te bezoeken. Vergeet niet om, indien
gevraagd, je wel even aan te melden bij de
contactpersoon. Kijk voor de meest up to date
kalender ook op onze website!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
GOUDA
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
Informatiebijeenkomsten over het omgaan met de
gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding,
TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie.
Tevens gelegenheid tot lotgenotencontact en het
stellen van vragen.
Datum: donderdag 17 oktober:
Veranderingen in de stemming
Tijd:
19.30 tot 20.30 uur (zaal open om 19.15)
Locatie: Vivere Wonen, Westeinde 1 in Moordrecht
Aanmelden via E. info@sanare.nl of T. 0182 60 32 54
WANDELGROEP
Wandelen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte
meelopen. De startdatum van de eerste wandeling
is 26 september.
Datum: donderdag 10 oktober en 31 oktober
Tijd:
18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00
wandelen
Locatie: Parkeerplaats Goudse Houtsingel (aan
de kant van de volkstuinen)
Aanmelden via E: info@mantelzorgcentraal.nl of
T: 088 02 34 225.
ALZHEIMER CAFÉ
Kom gerust eens kijken, aanmelden is niet nodig en toegang is gratis. Meer informatie via
J.A. Feenstra T. 0172 61 53 71. Onderwerp voor
deze keer is Dementie, bewegen en muziek.
Datum: maandag 21 oktober
Tijd:
19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Zorgcentrum Savelberg,
Savelberghof 200 in Gouda
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SYMPOSIUM “DAGELIJKS LEVEN MET DEMENTIE”
Dit symposium is open voor iedereen die te maken
heeft met dementie, ook mensen met dementie en
hun naasten zijn van harte welkom.
Datum: maandag 4 november
Tijd:
18.45 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.15)
Locatie: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2
in Gouda
DAG VAN DE MANTELZORG
Jaarlijks terugkerende dag waarop de Goudse
mantelzorgers in het zonnetje gezet worden. Dit
keer gaan we in restaurant De Kleischuur met elkaar genieten van een compleet aangeklede High
tea met een leuke pubquiz.
Datum: vrijdag 8 november
Tijd:
13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Rest. De Kleischuur, Vest 2 in Gouda
Aanmelden via E: info@mantelzorgcentraal.nl of
T: 088 02 34 225.
BIJEENKOMST OUDERNETWERK AUTISME
Een avond om elkaar te ontmoeten, ervaringen en
tips te delen of vragen te stellen over iets waar je
mee zit of tegenaan loopt.
Datum: maandag 18 november
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: volgt via mail na aanmelding
Aanmelden via oudernetwerkautisme@gmail.com.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
WADDINXVEEN
BIJEENKOMST MANTELZORGER UIT DE BOCHT
Iedereen die mantelzorg verleent, is wel eens ‘uit de
bocht gevlogen’. Je probeert alle ballen in de lucht
te houden en bent daarbij over je grenzen gegaan.
Hoe ga je daarmee om? Herken je de signalen van
overbelasting? Trek je op tijd aan de bel? En/of hoe
maak je bijvoorbeeld bespreekbaar als je ziet dat
een familielid (bijna) niet meer voldoende geduld
kan opbrengen in het zorgen voor de ander?
Datum: dinsdag 15 oktober
Tijd:
13.30 tot 15.30 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen
Kosten: Geen
Graag aanmelden voor 11 oktober via E.

d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226
DAG VAN DE MANTELZORG
Op deze avond worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Voor meer informatie, zie pagina 11.
Datum: vrijdagavond 8 november
Tijd:
van 18.00 tot 20.30 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen
Kosten: Geen
Inschrijven noodzakelijk. U ontvangt voor deze
dag nog een persoonlijke uitnodiging met een inschrijfformulier.
PIZZASESSIE VOOR JONGE MANTELZORGERS
(VAN 10 TOT 17 JAAR)
Ook deze avond eten we weer lekker pizza met z’n
allen en doen we daarna gezellig spelletjes, jullie
kiezen welke. En natuurlijk mag je een vriend(in)
meenemen!
Datum: donderdagavond 21 november
Tijd:
17.00 tot uiterlijk 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Zonnig Zuid, Sint Victorstraat 4 in Waddinxveen
Kosten: Geen
Graag opgeven vóór 19 november via E. d.schipper@
paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226

worden tips en informatie uitgewisseld, je leert
van elkaar en vindt (h)erkenning. José Temmink,
ergotherapeut, schuift af en toe aan voor meer
informatieve vragen. De bijeenkomsten zijn
meestal in de middag op de 2e dinsdag van de
maand. Aanmelden of meer informatie?
Danielle Schipper, coördinator mantelzorg
E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226.
ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben
met dementie. Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Datum: iedere tweede woensdag van de 		
maand
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Marcoline Leen via T. 06 15 12 87 07

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
BODEGRAVEN-REEUWIJK

BIJEENKOMST: RESPIJTZORG
Wat is nou eigenlijk respijtzorg? Wat zijn de mogelijkheden en hoe vraag je het aan? Deze avond vertellen we wat je zelf kunt doen, welke andere mogelijkheden er zijn en hoe je bijvoorbeeld een indicatie
aan kunt vragen en bij welke instantie je dan moet
zijn.
Datum: donderdagavond 12 december
Tijd:
19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Naast de school,
Kerkstraat 13 in Waddinxveen
Kosten: Geen
Aanmelden vóór 10 december noodzakelijk via E.
d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226

PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Het Parkinson Café is een plek waar
Parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Datum: iedere tweede dinsdag in de maand
Tijd:
middag 14.00 uur (zaal open 13.30)
avond 19.30 uur (zaal open 19.00)
Locatie: Dienstencentrum ‘De Reehorst’,
Poelruit 12 in Reeuwijk
Toegang is vrij. Aanmelden is wenselijk en kan
via E. info@parkinsoncafereeuwijk.nl. Vergeet
niet je naam, aantal personen, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Meer
informatie bij Willy de Graaff op T. 0348 75 06
80.

CONTACTMIDDAGEN VOOR MANTELZORGERS VAN
MENSEN MET PARKINSON(ISME) EN/OF BEGINNEND DEMENTIEEL BEELD
Tijdens deze bijeenkomsten praten we over: veranderd gedrag, gevoelens van machteloosheid, problemen met slapen, gebrek aan ziekte-inzicht. Er

12 november, avond: Ondersteuning van de
mantelzorger
10 december, middag: Maag- en darmproblemen bij Parkinson

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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MANTELZORGERS ONTMOETEN MANTELZORGERS
Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers (MOM)
is een initiatief van het mantelzorgplatform Bodegraven Reeuwijk en stichting SAM. Doel is het samenbrengen en ondersteunen van mantelzorgers
in Bodegraven-Reeuwijk en het delen van kennis.
Bodegraven
Datum: iedere laatste dinsdag van de maand
Tijd:
13.30 tot 15.00 uur
Locatie: Huis van Alles, Vromade 1B in
Bodegraven
Reeuwijk
Datum: Iedere tweede donderdag van de 		
maand
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Huis van Alles, van Staverenstraat
39A in Reeuwijk-Brug
SYMPOSIUM VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
In november organiseert het Patiënten Contact
Groene Hart i.s.m. het Groene Hart Ziekenhuis
een symposium met als onderwerp: “Darmbacteriën (het microbioom) en hun invloed op chronische
ziekten.”
Datum: donderdagavond 7 november 2019
Tijd:
19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Green Restaurant, Groene Hart Zieken
huis, Bleulandweg 10 in Gouda
Kosten: Geen
Houd de website van het PCGH (www.pcgh.nl) in de
gaten voor het definitieve programma en om je op
te geven voor het symposium.
INLOOPUUR MANTELZORG WORDT: ‘PAK EEN
STOEL’… EN SCHUIF AAN
‘Pak een stoel’ is een informeel inloopmoment
waarbij je zonder afspraak, gewoon in je eigen dorp
in het Huis van Alles kunt binnenlopen. Ook mantelzorgers kunnen hier terecht met hun (mantelzorg)
vragen.
Waarder: dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur
Driebruggen: donderdag van 15.30 tot 16.30 uur
Nieuwerbrug: dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
Bodegraven: donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
Reeuwijk-Dorp: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
Reeuwijk-Brug: dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
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Adressen van de locaties van het Huis van Alles vind
je op www.samwelzijn.nl.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
ZOETERMEER
BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS
Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten
voor mantelzorgers georganiseerd. Deelname
is gratis, tenzij anders vermeld. Aanmelden voor
de mantelzorgcafés is nodig, stuur een email met
je naam en telefoonnummer naar E. registratie@
zosamen.nl. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat
de bijeenkomst niet door. Tijdens de mantelzorgcafés is een coördinator mantelzorg aanwezig.

MANTELZORGCAFÉ AVOND
Datum: dinsdag 22 oktober: Respijtmogelijkheden. Even adempauze, hoe doe ik dat
en wat is er allemaal? Zie ook pagina 15.
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: kleine zaal achter Eetcafé De Leyens,
Gondelkade 33 in Zoetermeer
MANTELZORGCAFÉ OCHTEND
Datum: dinsdag 19 november: Praktisch zorgen
voor jezelf
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: grote zaal achter Eetcafé De Leyens,
Gondelkade 33 in Zoetermeer
WIJKBIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS
Datum: maandag 21 oktober en 16 december
Tijd:
13.30 tot 15.30 uur
Locatie: recreatieruimte van Petuniatuin 7a
ALZHEIMERCAFÉ
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele
bijeenkomst voor mensen met dementie en hun
naasten. Telkens staat een ander thema centraal.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Datum: 5 november en 3 december
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: recreatiezaal van De Morgenster,
Nassaulaan 11 in Zoetermeer

Druk op mantelzorgers neemt toe,
trek tijdig aan de bel!
Dat er tekorten zijn in de zorg daar kunnen we niet meer om heen. Wachtlijsten lopen op, ook voor thuiszorg
of huishoudelijke ondersteuning. Dat hierdoor de druk op mantelzorgers toeneemt, is een logisch gevolg.
Als mantelzorger heb je niet altijd in de gaten wat er op
je af komt. Vaak help je degene die zorg nodig heeft en
sta je je naaste bij met raad en daad. Soms merk je niet
heel bewust dat deze zorg ook veel aanpassingen vraagt
van jou. En dan ineens realiseer je je dat het misschien
te veel wordt.
Waar klop je aan? Wie kan de zorg overnemen? Wie gaat
dat regelen? Reële vragen, waar wel antwoorden op te
vinden zijn…. Maar dan volgt een periode van aanvragen,
wachten op een indicatie en mogelijke wachtlijsten bij
zorgaanbieders. Dat heeft vaak tijd nodig.

tijdig aan dat er hulp nodig is en wacht niet tot het echt
niet meer gaat. Want als je hulp nodig hebt, dan moet je
dus nog even…

Wacht niet te lang
met praten over later
Want als later eerder

Zorg dat je, als mantelzorger, tijdig geïnformeerd bent.
Maak afspraken met elkaar hoe je straks graag de zorg
geregeld zou zien, wie doet wat en hoe ver ga je? Geef

komt, ben je te laat

>> vervolg van pagina. 7: “Zorgverzekering en overstappen’
• Cursussen
Er zijn ook zorgverzekeraars die een
vergoeding geven voor cursussen
voor mantelzorgers of voor een zogeheten ‘mantelzorgarrangement’.
Dit is een soort vakantie waarbij activiteiten georganiseerd worden die
gericht zijn op mantelzorgers.
Vergoeding: meestal tot een maximaal
bedrag van € 150 per jaar.
Een aanvullende verzekering kan
nodig zijn, maar het hangt af van
het soort zorg dat nodig is en hoe je
deze wilt organiseren. Er zijn veel
verschillen per zorgverzekeraar.
En voor een aanvullende verzekering ben je uiteraard meer premie
per maand kwijt. Het loont zeker
de moeite om uit te zoeken. Veel
verzekeraars bieden collectiviteits-

korting. Per 1-1-2020 verandert
hier wel wat. De korting voor de basisverzekering wordt, op initiatief
van minister Bruins, verlaagd naar
maximaal 5%. Dat geldt voor alle
zorgcollectieven in Nederland.
MEER WETEN?
Wil je meer informatie of ben je op
zoek naar een zorgverzekering die
aansluit bij jouw wensen? Dan kun
je de informatie hierover ook vinden
via de Consumentenbond of MantelzorgNL. De Consumentenbond
heeft ook een zorgvergelijker op de
website. Hiermee kun je specifiek
voor jouw situatie en wensen kijken
welke verzekering daarbij past. Als
je uiterlijk 31 december 2019 overstapt, dan zegt je nieuwe zorgverzekeraar je huidige zorgverzekering
op. Wil je overstappen, maar weet je

nog niet waarheen? Zeg dan wel je
huidige verzekering uiterlijk 31 december 2019 op. Je kunt dan tot en
met 31 januari 2019 een nieuwe verzekering afsluiten.
VIERSTROOM ZORGCOLLECTIEF
Indien je lid bent van de Vierstroom ledenservice kun je
gebruik maken het Vierstroom
zorgcollectief. Zij bieden onder
andere collectiviteitskortingen
bij verschillende zorgverzekeraars op zowel de basis- als
aanvullende verzekering.
Als geregistreerd mantelzorger
in Gouda is de dienstverlening
van de Vierstroom ledenservice
onderdeel van de mantelzorgwaardering van de gemeente
Gouda.
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal

Samen zorgen in Zoetermeer

