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Facebook
facebook.com/mantelzorgcentraal

VOORWOORD

Beste lezers,
Ook al zou je het soms niet zeggen
vanwege het zachte weer, zitten we wel
degelijk midden in de winter. Hoe prachtig zijn die ochtenden, wanneer na een
koude nacht de rijp nog vers op de takjes
zit. Zo mooi om te zien en van te genieten
tijdens een ochtendwandeling. Maar ook
heel fragiel en kwetsbaar, na een paar
uurtjes is het meestal weer verdwenen.

Een mooi voornemen dus zo aan het begin van
het jaar, meer tijd voor jezelf nemen en af en
toe ontspannen. Dat is ook iets wat Peggy Kroos
van plan is, zo kun je lezen in het interview op
pagina 4 en 5. Zij zorgt samen met haar gezin
voor hun meervoudig gehandicapte dochter. In
het dagelijkse gezinsleven kun je aardig opgeslokt worden door je zorgtaken. Dat zullen vele
mantelzorgers onder jullie vast herkennen.

Ook mantelzorgers zijn soms kwetsbaar, ook al
sta je daar niet altijd bij stil. En omdat je naaste
voor een groot deel afhankelijk is van jou, is het
belangrijk om hier af en toe juist wel even de
tijd voor te nemen. Goed voor jezelf zorgen en
tijd voor jezelf nemen om weer op te laden is
echt geen overbodige luxe. Want er ligt aardig
wat druk op mantelzorgers. En dat zal helaas
alleen maar toenemen in de komende jaren, zo
valt te lezen in het artikel in op pagina 19. Het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voorspelt dat het aantal mantelzorgontvangers onder ouderen met 70% gaat stijgen en het aantal
beschikbare mantelzorgers slechts met 7%.

Ook lees je in deze editie van de Mantelzorgercentraal een artikel over het houden van de
regie bij het levenseinde. Geen leuk onderwerp
misschien maar wel goed om tijdig informatie
te hebben over procedures en wetgeving. Zeker
als er sprake is van dementie is dit een lastige
en delicate kwestie waar je al vroeg bij stil zou
moeten staan.
Tenslotte biedt dit magazine je een inkijkje in
de verschillende regio’s en vind je achterin het
blad diverse data van bijeenkomsten en activiteiten voor de komende periode.
We wensen je veel leesplezier.
De redactie van de Mantelzorgercentraal

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Interview: Peggy en Peter Kroos

Vooral voor de
andere kinderen vind
ik het soms lastig
4
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De familie Kroos woont in Zoetermeer. Ze hebben 2 tweelingen,
Valentino en Delano van 11 en Romy en Claire van 8 jaar. Claire is
meervoudig gehandicapt en heeft het syndroom van Pierre Robin, een
aandoening met verschillende aangeboren afwijkingen waaronder
ademhalingsproblemen.
CONTACT DOOR TE VOELEN
Na de geboorte van Claire werd pas
na een aantal maanden duidelijk dat
ze een slappe luchtpijp had waardoor
ze veel zuurstof tekort heeft gehad.
Na het plaatsen van een canule ging
het ademen beter, na 3 jaar mocht
deze eruit. Verder heeft ze ook een
voedingssonde in haar maagwand,
want Claire kan niet zelfstandig eten.
Ze kan niet praten en op een paar
kleine stapjes aan de hand na, niet
lopen. Door haar groeiachterstand
is ze in ontwikkeling een kind van 15
maanden. Ze maakt contact door te
voelen.
MANTELZORGGEZIN
Het is duidelijk dat Claire veel zorg
nodig heeft, 24 uur per dag. Haar
moeder Peggy en vader Peter zijn
haar mantelzorgers. Broers Valentino en Delano en zus Romy zijn jonge
mantelzorgers, want zij groeien op
met een familielid die veel zorg nodig heeft. “Ze helpen me ook vaak, en
als de buurkinderen komen vragen
om te spelen zegt Valentino ‘eerst
de pomp van m’n zusje doen, daarna
kom ik eraan’.”
Claire slaapt bij haar ouders op de
kamer, vlak naast haar moeder in
een spijlenbed. Zo kan ze altijd in de
gaten gehouden worden want door te
verslikken kan ze snel stikken. Gelukkig weet Peggy altijd adequaat te
handelen en hoort ze elk geluidje van
Claire in haar slaap. Het leven van de
familie draait voor een groot deel om
Claire. Maar ze doen het met liefde.
Claire is een lief en vrolijk meisje dat
van aandacht en gezelligheid houdt.
Door de week gaat Claire naar de

dagopvang. Nu alweer 4 jaar. In die
tijd is ze veel vooruitgegaan. Eerst
had ze spalken en nu heeft ze speciale schoenen.
NIET ALTIJD EVEN MAKKELIJK
“Natuurlijk is het niet altijd even
makkelijk, vooral voor de andere kinderen vind ik het soms lastig”, zegt
Peggy. “We kunnen niet altijd alles
met het hele gezin doen. Een keertje
naar een pretpark bijvoorbeeld doen
we meestal gesplitst. Of we moeten
al om 14.30 uur weg van een dagje
strand om Claire op te halen. En als
ik dan wel eens hoor ‘Mam, alweer
door Claire kunnen we niet weg’ vind
ik dat echt heel naar, maar ik snap
het wel.”
JONG EN ZORGZAAM
Ook krijgen ze met enige regelmaat
te maken met zorgen. “Dan roept Delano ‘Mam help! Claire stikt, ze gaat
dood!’ Dat soort zorgen, wil je niet
voor je kinderen. Zelf maak ik me wel
eens zorgen hoe dat later moet met
Claire. Valentino is heel zorgzaam en
zegt dan, ik ga wel voor Claire zorgen. Maar dat is natuurlijk niet goed.
Zijn leven wordt dan heel beperkt,
dat beseft hij nu nog niet. Valentino
komt ook vaak op voor z’n zusje. Als
iemand haar bijvoorbeeld nadoet.
Dan wordt hij boos en zegt iets van
‘Kan je het zien?!’. Hij laat het niet zomaar over zich heengaan.”
Peggy hoopt dat de 3 andere kinderen het later met z’n drieën kunnen
regelen. Dat Claire naar een instelling zou moeten, daar wil ze liever
niet aan denken.

ONTSPANNEN EN CONTACT MET
MEDE-MANTELZORGERS
Op de vraag hoe Peggy het zelf volhoudt geeft ze aan dat ze eigenlijk
meer zou moeten doen om even eruit
te zijn en te ontspannen. Al een paar
jaar wil ze gaan sporten maar het
lukt maar niet. Een tijdje geleden had
haar man Peter, die al met pensioen
is, een open hart operatie. Hij had
daarna ook veel zorg nodig. En Romy
en Delano hebben oorproblemen.
“Dus ze kennen ons allemaal goed in
het ziekenhuis!”
“Maar nu gaat het beter en wil ik
gaan zwemmen ofzo, dat vind ik
heerlijk om te ontspannen. Ook voor
de sociale contacten lijkt het me gezellig. Ook lijkt het me leuk om meer
contact te hebben met andere mantelzorgers die voor een kind zorgen.
Zij kennen het ook, begrijpen precies wat je bedoelt en dat schept een
band. Mijn man heeft 1 keer per week
z’n band. Dat is zijn uitlaatklep.”
De andere kinderen zijn als jonge
mantelzorgers aangemeld bij 2becool en doen altijd graag mee aan de
activiteiten en bijeenkomsten die georganiseerd worden. “Van de zomer
hebben ze nog meegedaan met het
klimmen, de afsluiting van een reeks
van beweegactiviteiten voor jonge
mantelzorgers. Geweldig vonden ze
het!“
1 op de 4 jongeren is een jonge
mantelzorger. In Zoetermeer geeft
de gemeente een bioscoopbon als
waardering aan haar jonge mantelzorgers (aanvragen kan vanaf april
2020). De mantelzorg coördinatoren
van 2becool organiseren bijeenkomsten en (sport)activiteiten voor jonge
mantelzorgers. Even aandacht voor
jou, je verhaal kwijt kunnen en met
gelijkgestemden leuke dingen doen.
Meld je dus aan op www.2becool.nl!
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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POLENTA OMELET MET SPEK EN COURGETTE

Bron: www.binnenenbuitenkoken.nl

Na alle drukte van de feestdagen dit keer een makkelijk recept voor een heerlijk ontbijt, lunch
of snelle maaltijd.

BEREIDINGSWIJZE
1. Verkruimel het bouillonblokje in 400 ml gekookt water en voeg de polenta toe en zet het vuur uit.
2. Bak het ontbijtspek en voeg de ui toe en bak even mee
tot hij glazig wordt.
3. Bak de courgette even mee.
4. Roer de polenta erdoor.

5. Voeg de eieren toe.
6. Verdeel alles over 2 koekenpannen en bak het geheel
op een laag vuur met deksel op de pan in 10 minuten.
Eet smakelijk!

PUZZELEN!
1. fragile
2. vaardig zijn
3. relaxed
4. aanbeveling om te lezen
5. communicatiemiddel
6. bereidingsvoorschrift
7. connectie hebben
8. het middelpunt vormend
9. bruikbaar ding
10. ouders en kind(eren)

Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór zondag 1 maart 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 Nicolette Briejer-deVries uit Zoetermeer. Gefeliciteerd!
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Regie over het levenseinde
De meeste mensen willen overlijden in een slaap, zonder pijn. Maar dit
gebeurt lang niet altijd. Door lichamelijk of psychisch lijden kan de weg
naar de dood zwaar of mensonterend zijn. Soms worden mensen in leven
gehouden terwijl ze dat niet willen.

Om waardig te sterven ben je afhankelijk van een arts. De Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillig levenseinde (NVVE) streeft ernaar dat ook
de naasten (mantelzorgers) kunnen
helpen met een waardige dood. Het
is dan ook belangrijk om tijdig informatie te hebben over procedures en
wetgeving.
BETREK DE HUISARTS
Bespreek de wensen altijd met je
(huis)arts. Dan is duidelijk wat jij wilt
en wat de arts hierin kan betekenen.
Want ook al is aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan, kan een arts
euthanasie weigeren, bijvoorbeeld
vanwege zijn levensbeschouwing/
geloofsovertuiging.
ZORGVULDIGHEIDSEISEN
Voor euthanasie hoef je niet persé
in de stervensfase (arts schat in dat
overlijden op korte termijn volgt) te
zijn. Je doet zelf een euthanasieverzoek. Wel moet voor de uitvoering
van euthanasie of hulp bij zelfdoding
altijd aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen worden voldaan.
Uitzichtloos lijden is, naast ondragelijk lijden, onderdeel van zorgvuldigheidseisen. Het wil zeggen dat
er met behandeling redelijkerwijs
geen verbetering voor de patiënt
meer is te bereiken. Naast lichamelijk lijden kan ook een chronische
psychiatrische ziekte ondraaglijk en
uitzichtloos lijden veroorzaken. Of

iets uitzichtloos is, moet altijd medisch beoordeeld worden.
De NVVE kan helpen om de weg te
vinden. Zowel bij je overwegingen,
maar ook bij praktische punten. Het
NVVE adviescentrum geeft informatie, individuele ondersteuning,
bemiddeling en advies over vragen
of problemen rondom een vrijwillig
levenseinde.
HOE ZIT HET BIJ DEMENTIE?
Mensen bij wie dementie is vastgesteld blijken steeds meer behoefte
te hebben om een regeling te treffen waarmee een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde kan worden
voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie (artikel 2, lid 2),
maar dat wil niet zeggen dat iedereen die hulp wilt bij een zelfgekozen
levenseinde, deze hulp ook krijgt.
Ook hierbij moet aan de zorgvuldigheidseisen voldaan worden dat
er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Bij gevorderde dementie (en wilsonbekwaamheid) is euthanasie alleen
mogelijk indien er een kraakheldere
wilsverklaring is opgesteld én er
duidelijk sprake is van ondraaglijk
lijden (bijvoorbeeld bij pijn, angst,
onrust en/of verwardheid).
In de praktijk is euthanasie door
artsen zelden toegepast bij gevorderde dementie. Meestal willen zij
dat de patiënt zelf kan aangeven dat
het lijden ondragelijk is. Hulp bij
zelfdoding bij dementie is dus in de
praktijk alleen mogelijk bij beginnende dementie, als de patiënt nog
wilsbekwaam is en zijn verzoek kan
verwoorden.
Meer weten over dit onderwerp?
Kijk dan op www.nvve.nl.

Dementie is uitzichtloos want genezing is niet mogelijk. Het ondraaglijk
lijden is bij dementie gebaseerd op
psychisch lijden. De toetsingscommissies hebben meerdere meldingen van euthanasie bij vroege dementie (in de wilsbekwame fase) als
zorgvuldig beoordeeld.

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Oudernetwerk Autisme;
van, voor en door ouders
Sinds het voorjaar van 2019 hebben ouders van
kinderen met Autisme, ondersteund door Kwintes
en Mee een oudernetwerk Autisme opgezet.
Het oudernetwerk is bedoeld voor ouders met kinderen
met Autisme van 0 tot jongvolwassen. Ongeveer 6 keer
per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd in huiselijke sfeer waarbij wij ouders en/of familie de kans willen geven om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Met
elkaar weet je meer en kennismaken met andere ouders
geeft het gevoel dat je begrepen wordt en er niet alleen
voor staat.
De locatie wordt uiterlijk 4 dagen voor de bijeenkomst
aan de deelnemers bekend gemaakt en is afhankelijk
van het aantal aanmeldingen. Op sommige avonden is
een professional van Mee of Kwintes aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
LIJKT HET JE LEUK MET ANDEREN JOUW ERVARINGEN
TE DELEN?
Denk je dat jouw ervaring iets voor een ander kan betekenen of zoek je juist advies en tips en tricks of alleen
een luisterend oor? Meld je dan aan via oudernetwerk
autisme@gmail.com. Voor meer informatie kun je bellen naar T. 06 40 31 75 98 (Corina) of T. 06 52 73 13 66
(Janna).
Data bijeenkomsten oudernetwerk Autisme in 2020:
• maandag 9 maart
• maandag 11 mei
• maandag 6 juli
• maandag 14 september
• maandag 9 november

Waar vind je het
Sociaal Team?
Bij het Sociaal Team Gouda kun je als mantelzorger
terecht voor individuele ondersteuning en
vragen waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld
over dagbesteding, respijt, thuisvrijwilliger,
vervoer, huishoudelijke hulp en woon- of
logeervoorzieningen. Voor vragen over geld,
regelingen, schulden en het invullen van
formulieren kun je hulp krijgen bij de Papierwinkel.
Je vindt het Sociaal Team op onderstaande
adressen:
Sociaal Team Noord
Büchnerweg 7
2803 GR Gouda
Sociaal Team West
Ontmoetingscentrumde Walvis
Walvisstraat 1
2802 SB Gouda
Sociaal Team Oost
Nelson Mandela Centrum,
Bernadottelaan 79
2806 JM Gouda
Zonder afspraak binnenlopen kan op maandag,
woensdag & vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Voor de Papierwinkel kun je terecht op:
• Noord: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur
• West: donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
• Oost: maandag van 9.30 tot 11.30 uur
Kijk voor meer informatie op de website
www.sociaalteamgouda.nl of bel naar
T. 088 90 04 321.
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Gerard zorgt voor zijn vrouw: ‘Alleen de was
mag ik niet doen, want dat doe ik niet goed’
Eind 2019 stond er op de site en facebookpagina ‘Gouda in de buurt’
een mooi interview met Goudse mantelzorger Gerard Roepel. Een
kleine uitsnede uit dit interview brengen we graag ook in ons eigen
magazine onder de aandacht.

vlnr: Anne Marieke van Gameren - Sociaal Team Gouda,
Gerard Roepel - mantelzorger, Karin de Jong – coördinator Mantelzorg

IK ZORG VOOR MIJN VROUW
Gerard Roepel is mantelzorger. “Ik
zorg voor mijn vrouw. Wat ze precies
heeft weet niemand, ook de artsen in
het ziekenhuis niet. Ze heeft veel last
van haar maag en eten gaat lastig.
Toen ze ziek werd zei ze: ik heb al die
jaren voor jou gezorgd, nu is het tijd
dat je voor mij gaat zorgen. Dus dan
doe je dat”, zegt Gerard. Er zit een
opgewekte man tegenover ons die
vol in het leven staat. “Ik hou ervan
om mensen te ontmoeten en organiseer ook feestjes bij ons in de flat.
Ik neem mijn vrouw overal mee naar
toe. Ze moet toch een beetje onder de
mensen blijven.”
Het enige dat Gerard niet doet in huis
is de was. “Dat mag ik niet, want ik
doe het niet goed”, zegt Gerard lachend. “Ik kwam erachter dat ik
mantelzorger was, doordat ik steeds
meer moest doen in huis. Mijn vrouw
werd almaar zieker en kon ook steeds
minder. Natuurlijk zorg ik voor haar,
want ik ben nog steeds gek op d’r.
Mantelzorger zijn klinkt misschien
heftig, maar dat is het niet altijd. Als
je geregistreerd bent bij Mantelzorg-

centraal is het fijne dat je lotgenoten
ontmoet. Eens in de zoveel tijd worden er bijeenkomsten georganiseerd
met bepaalde thema’s. Zo was het
thema laatst ‘Even tijd voor jezelf’.”
TIJD VOOR JEZELF
En tijd voor jezelf, dat is er niet voor
alle mantelzorgers. “Het is zo belangrijk dat mantelzorgers ook tijd
voor zichzelf hebben”, vertelt Anne
Marieke van Gameren van het Sociaal Team Gouda, dat individuele
ondersteuning geeft aan mantelzorgers. “Je bent soms 24/7 bezig met
de zorg voor iemand anders dat je jezelf vergeet. Mantelzorgers hebben
de neiging zichzelf weg te cijferen en
dat is echt niet goed. Daarom is jezelf
registreren als mantelzorger van
belang. Je krijgt informatie over de
bijeenkomsten en je bepaalt zelf of
je behoefte hebt om hierbij aanwezig
te zijn. Ook kun je vragen stellen over
alles waar je mee zit. Heb je vragen
over bijvoorbeeld vergoedingen of
wil je praten over hulp van een vrijwilliger die bij je partner kan komen
zodat jij naar de wekelijkse schil-

derclub kan? Dan zou je dit kunnen
bespreken bij het Sociaal Team. Je
staat er als mantelzorger echt niet
alleen voor! Het allerbelangrijkste is
dat mantelzorgers de balans vinden
tussen het zorgen en de tijd nemen
om zelf leuke dingen te doen.”
“Ik doe ook nog lekker mijn eigen
ding, hoor”, zegt Gerard. “Ik ga twee
keer in de week bridgen en op zondag
drink ik een borrel bij de zeilvereniging. En onze zoon helpt ook regelmatig met bijvoorbeeld het invullen
van papieren.” In Gouda kan je hiervoor ook bij de Papierwinkel terecht.
“Als mantelzorger krijg je te maken
met het invullen van soms lastige
papieren en ook daar kun je hulp bij
krijgen”, vult coördinator Karin de
Jong aan.

Cliëntenraad thuiszorg
Midden-Holland zoekt
leden
Komt de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland ook bij jou
thuis? Heb je affiniteit met zorg
en welzijn van mensen? Denk je
graag mee en vind je het belangrijk dat belangen van cliënten
onder de aandacht komen bij de
directie?
Dan is de cliëntenraad wellicht
wat voor jou! Samen met 5 tot 7
andere personen kun je als lid van
cliëntenraad echt wat betekenen
voor de cliënten van de thuiszorg.
Het kost gemiddeld 1 à 2 uur per
week aan tijd in de week. Meer informatie of reageren? Stuur een
mail naar Xandra Ras op Xandra.
vanderKruk@zorgpartners.nl
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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Wadwijzer in
nieuw jasje
Is het je al opgevallen? Wadwijzer heeft een eigen huisstijl. Zo is het gemakkelijk te herkennen.
Heb jij een vraag over zorg, welzijn en wonen in
Waddinxveen? Kijk dan op de site www.wadwijzer.
info.
Soms heb je wat extra hulp nodig. Dan is het fijn als er
iemand met je meedenkt. Het team Wadwijzer staat
voor je klaar. Ze bieden een luisterend oor, geven advies en informatie. Samen gaan zij op zoek naar een
oplossing voor jouw situatie. Mantelzorgondersteuner Danielle Schipper neemt actief deel aan het team
Wadwijzer. Dus ook voor mantelzorgvragen kun je bij
Wadwijzer terecht op T. 14 01 82, mail E. wadwijzer@
waddinxveen.nl of op één van de inloopspreekuren.
Inloopspreekuren Wadwijzer:
• Maandag 13:00-14:00 uur
Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1
• Donderdag 9:00-10:00 uur
‘Naast de school’, Kerkstraat 13
• Donderdag 14:00-18:00 uur
Migrantenspreekuur bij Vluchtelingenwerk,
Mauritslaan 55

Je ouder in huis
nemen?
In Waddinxveen is het niet ondenkbaar en veel
Waddinxveners overwegen het als optie, wanneer
vader of moeder niet meer alleen kan wonen.
Maar denk er niet te mild over, waarschuwt MantelzorgNL
(de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers).
Simone’s moeder zou een paar jaartjes intrekken. Dat
werden er twintig! Graag vertellen we haar verhaal.
AL 20 JAAR ONDER HETZELFDE DAK
‘s Ochtends wekt Simone haar moeder met koffie en een
broodje, daarna gaan de steunkousen aan en vertrekt
Simone naar haar werk. En dit gaat al zo sinds 1999.
Simone’s moeder was destijds 71 jaar en had naast een
progressieve ziekte, een dubbele hernia, zware artrose
en COPD. Simone vertelt: ”Mijn vader werd geopereerd
aan longkanker en kwam daar slecht uit. Moeder kwam
bij ons uit nood. Al snel besloten we; ma blijft hier om
haar laatste jaren te slijten. Twintig jaar later is ze er
nog. Ik heb er nooit spijt van gehad, maar je krijgt er wel
een ‘kind’ bij.”
“Natuurlijk had het ook voordelen, oma kon helpen bij
de opvang van de kinderen na schooltijd, droeg haar
steentje bij aan het huishouden -voor zover mogelijken bracht natuurlijk ook een stuk gezelligheid met zich
mee. Zo keken we iedere vrijdagavond met het hele
gezin naar een talentenshow op tv of speelden we een
gezelschapsspel.” Haar moeder verdween vervolgens
naar haar eigen vertrek achter de garagedeur: met
slaapkamer, badkamer en keukentje. Het was een winwin situatie, dacht Simone.
IMPACT OP JE LEVEN
“Maar daar kwam verandering in toen ze vergeetachtig
begon te worden en steeds afhankelijker werd van onze
zorg. Het is een schat van een mens, maar ze kan niet zo
goed meer alleen zijn en vraagt continu om aandacht.
Daarnaast is ze best eigenwijs van karakter en wil niet
altijd dingen van ons aannemen. Zo hebben we uiteindelijk de gaskraan maar dicht gedraaid, want ze vergat
gewoon dat ze aan het koken was.”
In de drukke tijden zijn Simone en haar man minstens
6 uur per week kwijt aan geregel, naast alle dagelijkse zorgen. Van een drempel die de gemeente niet wil
verwijderen, tot een rolstoel die na 15 jaar terug moet
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omdat oma onder een andere zorgwet valt. Simone’s
echtgenoot zegt: “Denk vooraf na over praktische zaken.
Heeft de mantelzorgwoning een eigen opgang? En wie
springt bij als je op vakantie wilt?”
Het gevoel van vrijheid en privacy kwam onder druk
te staan bij Simone en haar man en dat gaf binnen de
relatie ook wel spanningen. De rek raakte eruit.
Duidelijke afspraken en verwachtingen zijn essentieel.
“Als we van tevoren geweten hadden wat voor een impact het zou hebben op ons leven... weet ik niet of we er
weer voor zouden kiezen.”
Inmiddels woont de moeder van Simone in een verpleeghuis. Hartverscheurend, vindt Simone, maar het
kon niet anders. ”Ze liep weg als we haar alleen lieten.

’s Nachts dwaalde ze door het huis en deden wij geen
oog meer dicht. En het ergste, het samen genieten lukte
gewoon niet meer. Eerst teerden we op een gezellige
winkelochtend, maar dat veranderde door de dementie.
Nu klaagt ze eigenlijk alleen maar: ik kom nooit ergens,
ik krijg hier niets te eten.”
ZORGVULDIG AFWEGEN
MantelzorgNL geeft aan dat je goed de voor- en nadelen
in kaart moet hebben alvorens je een keuze maakt om
een ouder in huis te nemen of aan te laten leunen.
Via hun website www.mantelzorg.nl kun je onder de
knop ‘Wonen’ zien welke mogelijkheden er zijn en met
welke aandachtspunten, regels en gevolgen je dan rekening moet houden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2020
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het maximale bedrag van
de eigen bijdrage per huishouden wordt € 19 per
maand voor hulp of ondersteuning. In 2019 was dit
€ 17,50 per 4 weken. Omgerekend voor een heel
jaar betaal je in 2020 dus maar 50 cent meer.
Vanaf begin 2019 tellen het inkomen of de hoeveelheid
hulp niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage.
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo.

Dit blijft hetzelfde in 2020:
• De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen voor alle
inwoners in een gemeente.
• De gemeente kan bepalen dat bepaalde inwoners
geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bijvoorbeeld
voor mensen met een laag inkomen.
• Mensen die een eigen bijdrage voor de Wlz betalen
hoeven geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
• De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd
wonen in een instelling blijft hetzelfde.
Bovenstaande geldt niet alleen voor Waddinxveen, maar
wordt landelijk vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Mantelzorgers in het zonnetje gezet in
restaurant Mercatu te Reeuwijk!
Op 10 november 2019 was de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag werd er stilgestaan bij alle
extra zorg die mantelzorgers aan hun naasten geven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en stichting
SAM waarderen deze inzet en zorg zeer. Daarom werden de mantelzorgers van Bodegraven-Reeuwijk op
zaterdag 9 november alvast in het zonnetje gezet met een heerlijke verzorgde buffetlunch in restaurant
Mercatu in Reeuwijk.
Het driekoppig Comité orkest zorgde voor een verrassende muzikale
omlijsting waarbij het publiek op
een komische manier betrokken
werd. Er was respijtzorg geregeld
voor mantelzorgers die hun naasten niet ongezien achter konden laten en ANWB’s automaatje reed de
mensen zonder eigen vervoer heen
en terug naar huis. Het was een
mooie geslaagde middag met 150
gasten.

Graag tot volgend jaar!

Zie jij wat in een mantelzorgmaatje?
Samen Sterk is een maatjesproject opgezet vanuit SAM. Dit project koppelt mensen die een maatje willen aan mensen die maatje willen zijn. Samen Sterk richt haar werk op mensen die graag meer onder de
mensen willen komen of meer omhanden willen hebben.
Vanuit het Project Samen Sterk willen we ook graag het
Mantelzorgmaatje gestalte geven. Een maatje is dan
een vrijwilliger die wekelijks een bezoekje brengt bij
jou als mantelzorger en/óf bij diegene voor wie je zorgt.
Zo heb jij dan even de handen vrij. Samen op pad gaan
kan natuurlijk ook. Het mantelzorgmaatje is een idee
voor een nieuw deelproject binnen Samen Sterk en we
willen graag input vanuit mantelzorgers ontvangen:
• Heb jij behoefte hebben aan een maatje?
• Wat zou het maatje vóóral voor jou kunnen betekenen? Wat zou het maatje moeten kunnen?
• Wil je vooral ondersteuning op het gebied van allerlei
regelzaken (een soort regelmaatje) of wil je juist even
de handen vrij hebben terwijl het maatje op pad is met
diegene voor wie je zorgt?
12
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We horen graag waar behoefte aan is en hopen daar in
de nabije toekomst via Samen Sterk op in te kunnen spelen. We zien je reactie heel graag tegemoet. Mail hiervoor naar mantelzorgondersteuner Brechtje Simons van
stichting SAM op E. b.simons@samwelzijn.nl.

Thema-avond:

Mantelzorger zijn voor je kind
Veel ouders die extra zorg dragen voor een kind
vinden de term ‘mantelzorger’ maar raar. Je
zorgt immers gewoon voor je kind, omdat hij of
zij je kind is. Toch kan de zorg voor een kind die
meer nodig heeft dan een ander kind groot en
belastend zijn.
Naast de psychische belasting kan het soms fysiek veel
van een ouder vergen om vaak 24 uur per dag klaar te
staan. Op deze avond praten we met elkaar over deze
zorg(last) en ook ontvang je tips om de belasting te
verminderen. We nodigen je van harte uit om op 18 februari 2020 te komen. Naast mede-mantelzorgers zijn
er professionals aanwezig waar je je vragen aan kunt
stellen. Heel graag tot dan.
Datum: dinsdag 18 februari 2020
Waar: Huis van Alles, Vromade 1B te Bodegraven
(aan de kant van het skatebaantje)
Tijd:
van 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden: Graag aanmelden door een mailtje
te sturen aan Mantelzorgondersteuner
Brechtje Simons, E. b.simons@samwelzijn.nl.

Vormen van respijt
Respijt biedt voor mantelzorgers de mogelijkheid
om zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor heb je als mantelzorger even tijd
voor jezelf. Veel mantelzorgers vinden het lastig
om hulp te vragen. Toch is het belangrijk om de
zorg te delen met anderen. Zo houd je het langer
vol. Respijt kent vele vormen maar is grofweg te
verdelen in 4 categorieën, waarbij combinaties ook
mogelijk zijn.
1. Eigen netwerk: kan iemand in jouw omgeving je zorgtaken wellicht overnemen? Maak eens een netwerkcirkel, de mantelzorgondersteuner van SAM kan hierbij
helpen.
2. Een vrijwilliger: de vrijwilliger blijft bij je naaste,
biedt gezelschap en een praatje. Een respijtvrijwilliger

of mantelzorgmaatje van SAM maakt het mogelijk om je
energie op te laden.
3. Professionele opvang: soms is professionele hulp
nodig. Denk hierbij aan dagbesteding, dagopvang of logeeropvang. Kijk eens op www.mantelzorgcentraal.nl of
vraag de mantelzorgondersteuner van SAM.
4. Acute zorgovername: Wanneer je als mantelzorger
ziek bent of als je bijvoorbeeld zelf naar het ziekenhuis
moet, en niemand de zorg kan overnemen, dan is het
mogelijk dat je naaste opgenomen wordt voor een korte
opname in een zorginstelling. Hiervoor kun je terecht
bij het Sociaal Team of neem contact op met mantelzorg-ondersteuner Brechtje Simons op E: b.simons@
samwelzijn.nl.
een uitgave van Mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Mantelzorger als
ervaringsdeskundige?

Even ontspannen…

Dat er in het sociaal domein gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen is niet nieuw. Want als het gaat over de zorgen die je
hebt, is er niemand die dat beter begrijpt dan iemand die daar in het
dagelijkse leven ervaring mee heeft.
Ook jij als mantelzorger hebt waarschijnlijk waardevolle tips of ervaringen waarvan een ander kan
leren? Die andere mantelzorgers
kunnen helpen, maar misschien óók
ons, de professionals van Mantelzorgondersteuning van ZoSamen en
Mantelzorgcentraal!
Heb je specifieke expertise in huis,
bijvoorbeeld over het werken met

een PGB of ervaring met een regionaal logeeradres voor volwassenen,
en wil je anderen helpen met jouw
kennis? Laat het ons weten, dan bespreken we graag op welke manier
we jouw kennis kunnen delen.
Mail je contactgegevens en het
onderwerp waar je veel ervaring mee
hebt naar E. zoetermeer@mantelzorg
centraal.nl.

Total Body Wellness heeft ook
dit jaar weer een waardebon
voor een heerlijke Luxe Full
Body massage beschikbaar
gesteld die wij mogen verloten onder Zoetermeerse
mantelzorgers die dit echt zó
verdienen!
Ben jij, of ken jij iemand die wel van
een intense ontspanningsmassage kan genieten? Mail waarom jij
of die ander een massage verdient
en mail dat met naam en postcode
naar E. zoetermeer@mantelzorg
centraal.nl. Wie weet wordt het
jouw inzending!

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.
14
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Naar aanleiding van de Dag van de
Mantelzorg in november verlootte
Total Body Wellness een jaarlang
elk kwartaal een gratis massage.
Er kwamen heel veel aanmeldingen binnen, want wie wil dat nou
niet?! Daarom zijn er nog 3 extra
trekkingen gedaan voor mantelzorgers, zij wonnen een ontspanningsmassage van 60 minuten.
De winnaars zijn intussen op de
hoogte gesteld. Gefeliciteerd! En
dank aan Total Body Wellness,
die jullie als mantelzorgers een
warm hart toedragen.

Wandelgroep
Sinds begin 2018 loopt er een groepje mantelzorgers
iedere dinsdagochtend vanuit de wijk De Leyens van
10.00-11.00 uur heel Zoetermeer door.
De wandelgroep heeft eerst gewandeld onder leiding van
een wandelcoach vanuit het beweegproject van ZoSamen
en Zoetermeer Samen Sterk & Gezond. Dat wandelen is
zo goed bevallen dat een kleinere groep ook na het project van 2018 en 2019 iedere dinsdagmorgen naar buiten
gaat. Tijdens de wandelingen is het heerlijk om te praten
over serieuze zaken, maar vooral ook over dingen die goed
gaan. Soms is het juist fijn om in stilte te lopen, om te genieten van de dingen die je ziet en hoe de natuurelementen aanvoelen. Als iedereen lekker is uitgewaaid, drinkt
de groep aansluitend (op eigen kosten) een kopje koffie in
Eetcafé De Leyens, in het seniorencomplex op de Gondelkade 33.

De impact van
een opname

Wanneer je partner in een verpleeghuis wordt opgenomen heeft dat ook een grote impact op jouw leven. Vaak
is de scheiding definitief, en dat terwijl je nog gewoon getrouwd bent! Ook je rol als mantelzorger verandert. Aan
de ene kant heb je verdriet om het afscheid en dat je niet
zoveel meer hoeft te zorgen. Aan de andere kant voel je
misschien opluchting dat je de zwaarste zorgtaken hebt
kunnen overdragen. Maar je twijfelt nog regelmatig of je
wel de juiste keuze hebt gemaakt. Misschien heb je zelfs
schuldgevoelens: “Zullen ze in het verpleeghuis wel goed
genoeg voor je zorgen? Had ik je echt niet langer thuis
kunnen houden?”
Het kan moeilijk zijn om je draai weer te vinden. Zeker
nu het contact met hulpverleners die eerst over de vloer
kwamen voor je partner gestopt is. Een gevoel van eenzaamheid en leegte kan je emotioneel uitputten. De naaste omgeving voelt dat niet altijd goed aan of kan het niet
begrijpen.

Wij vroegen aan de deelnemers wat hen beweegt om deel
te nemen aan de wandelgroep:
• Je ziet stukken van Zoetermeer waar je nooit
eerder bent geweest.
• Het is als een stok achter de deur. Alleen kom
ik er niet toe om te gaan wandelen.
• Gewoon het buiten zijn is zo heerlijk. En het is
gezellig.
• Deze dinsdagmorgen is van mij. Ze kunnen mij
bellen, maar ik ben gewoon even niet bereikbaar!
Lijkt je het leuk om aan te sluiten bij de wandelgroep, wekelijks of eens per maand? Mail je gegevens en je interesse
voor wandelen naar E. zoetermeer@mantelzorgcentraal.
nl, dan zorgen wij dat je kunt starten.

Ook in deze situatie kan het erg prettig zijn om met lotgenoten te praten. Met andere mensen die hetzelfde
meemaken of al eerder met dit bijltje hebben gehakt. Informeer eens bij het verpleeghuis, of de instelling waarmee je te maken hebt, of er een gespreksgroep is voor
familie- en partners. Is dat niet het geval of niet afdoende
en wil je toch graag eens met andere mantelzorgers van
gedachten wisselen over alles wat je nu bezighoudt, meld
je dan aan voor het Mantelzorgcafé van woensdagavond
4 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de kleine zaal van seniorencomplex Gondelkade (achter Eetcafé De Leyens).
Aanmelden kan door je naam en postcode te mailen naar
E. zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl.
Je verdriet en zorgen verdwijnen niet met een gesprek,
maar erover praten met gelijkgestemden biedt wel verlichting.
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: maandag 27 januari:
Depressieve gevoelens bij NAH
Tijd:
16.15 tot 17.15 uur (zaal open om 16.00)
Locatie: Groene hart ziekenhuis, bestuurskamer
(bg, route 41).
Aanmelden via E. info@transmuraalnetwerk.nl of
T. 0182 50 55 34.
Datum:

woensdag 25 maart:
Bewegen met NAH
Tijd:
16.15 tot 17.15 uur (zaal open om 16.00)
Locatie: Groene hart ziekenhuis, bestuurskamer
(bg, route 41).
Aanmelden via E. info@transmuraalnetwerk.nl of
T. 0182 50 55 34.
WANDELGROEP
Wandelen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte
meelopen.
Datum: donderdag 23 januari, 6 en 20 februari
(daarna elke 14 dagen in de even weken)
Tijd:
18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00
wandelen
Locatie: let op vertreklocatie is gewijzigd:
Winkelcentrum Goverwelle, bij D reizen,
Middenmolenplein, Gouda
Aanmelden via E: gouda@mantelzorgcentraal.nl of
T: 088 02 34 225.
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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 deze
keer is Juridische en financiële zaken.
Datum: maandag 17 februari
Tijd:
19:15 tot 21:15 uur
Locatie: Zorgcentrum Savelberg,
Savelberghof 200 in Gouda

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN
WADDINXVEEN
BIJEENKOMST: RESPIJTZORG
Wat is 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 en waar je bijvoorbeeld een indicatie aanvraagt.
Datum: dinsdagavond 25 februari
Tijd:
19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Naast de school, Kerkstraat 13 in
Waddinxveen
Aanmelden vóór 21 februari via E. d.schipper@
paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226
BIJEENKOMST: MANTELZORGER IN DE GGZ
I.s.m. Kernkracht en Kwintes organiseren we een
avond voor mantelzorgers/familieleden die te maken hebben met iemand met GGZ problematiek.
Maak kennis met ondersteuningsmogelijkheden,
ontmoet lotgenoten en wissel ervaringen uit. We
gaan niet in op de ziektebeelden. Wel is er voldoende ruimte om individuele vragen te stellen.
Datum: dinsdagavond 17 maart
Tijd:
19:00 tot 20.30 uur
Locatie: Naast de school, Kerkstraat 13 in
Waddinxveen
Graag aanmelden vóór 13 maart oktober via
E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226
CONTACTMIDDAG VOOR MANTELZORGERS VAN
PARKINSON PATIËNTEN
Op deze middagen praten we o.a. over: veranderd
gedrag, gevoelens van machteloosheid, problemen
met slapen, gebrek aan ziekte-inzicht. Er worden
tips en informatie uitgewisseld, je leert van elkaar

en vindt (h)erkenning. Ook mantelzorgers die zich
herkennen in de onderwerpen, maar die te maken hebben met een partner met een beginnende
dementie, zijn welkom. Ergotherapeut José Temmink schuift af en toe aan voor meer informatieve
vragen. De bijeenkomsten zijn doorgaans op de
2e donderdagmiddag van de maand. Aanmelden
of meer informatie? Vraag het Danielle Schipper,
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
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.
11 februari, avond: Medicijngebruik bij Parkinson
10 maart, middag: Leven met levend verlies
7 april, avond: Ondersteuning van de mantelzorger

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
ALZHEIMER CAFÉ
Onderwerp: Omgaan met verlies tijdens het
leven
Datum: maandag 20 januari
Tijd:
19.15 tot 21.15 uur
Locatie: De Meent, Willem de Zwijgerstraat 8
in Bodegraven
Onderwerp: Dementie op jonge leeftijd
Datum: maandag 16 maart
Tijd:
19.15 tot 21.15 uur
Locatie: De Reehorst, Poelruit 12 in Reeuwijk
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met de heer J.A. Feenstra via T: 06 30 38 26 92
of E. mholland@alzheimer-nederland.nl
THEMA-AVOND: MANTELZORGEN VOOR JE
KIND
Voor informatie over deze thema-avond, zie pagina 13.
Datum: dinsdag 18 februari 2020
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Huis van Alles, Vromade 1B in
Bodegraven
Aanmelden via E. b.simons@samwelzijn.nl.

een uitgave van Mantelzorgcentraal
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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
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. zoetermeer@
mantelzorgcentraal.nl. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door. Tijdens de
mantelzorgcafés is een coördinator mantelzorg
aanwezig.
MANTELZORGCAFÉ OCHTEND
Datum: dinsdag 21 januari: Zorgen voor
morgen, hoe doe je dat?
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: grote zaal achter Eetcafé De Leyens,
Gondelkade 33 in Zoetermeer
Datum: dinsdag 17 maart: Grenzen stellen
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Locatie: grote zaal achter Eetcafé De Leyens,
Gondelkade 33 in Zoetermeer
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MANTELZORCAFÉ AVOND
Voor meer informatie over dit mantelzorgcafé zie
pagina 15.
Datum: woensdag 4 maart: Impact van een
opname
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: kleine zaal achter Eetcafé de Leyens,
Gondelkade 33 in Zoetermeer
INFORMELE MANTELZORGBIJEENKOMSTEN
Deze bijeenkomsten staan open voor alle mantelzorgers in Zoetermeer.
Datum: houd voor de data sociaal media en de
nieuwsbrief in de gaten
Tijd:
13.30 tot 15.30 uur
Locatie: recreatieruimte van Petuniatuin 7a
ALZHEIMER CAFÉ
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: 4 februari; Een dagje weg of op vakantie
3 maart; Omgaan met veranderd gedrag
7 april; Verkeersveiligheid en dementie
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: recreatiezaal van De Morgenster,
Nassaulaan 11 in Zoetermeer

Meer druk op mantelzorgers
Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer ouderen zullen zijn, die zorg nodig hebben. Wanneer zij
zorg nodig hebben, dan is mantelzorg daarvan een belangrijk onderdeel.
Het aantal mantelzorggevers zal echter vrijwel gelijk
blijven, terwijl het aantal ouderen dat afhankelijk is van
mantelzorg zeer fors gaat stijgen. Kortom, de druk op
mantelzorgers wordt in de toekomst groter. Dit blijkt
uit de toekomstverkenning ‘Mantelzorg aan ouderen in
2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

EFFECT KRIMPGEBIEDEN NOG STERKER
Vooral in regio’s buiten de Randstad zal de daling van
het aantal beschikbare mantelzorgers nog sterker zijn.
In deze krimpgebieden zal de verhouding beneden de 3
beschikbare mantelzorgers zakken. Het is van belang
om tijdig op de daling van het aantal mantelzorgers te
anticiperen.

MINDER MANTELZORGERS BESCHIKBAAR PER
OUDERE
Tussen 2018 en 2040 stijgt het aantal mantelzorgontvangers onder zelfstandig wonende 75-plussers met
bijna 70%. Het aantal mantelzorgers stijgt met 7%. Waar
in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt
nog bijna 5 mantelzorgers stonden, zullen er in 2040 nog
slechts 3 mantelzorgers beschikbaar zijn.

MANTELZORG OP SCHOUDERS VAN OUDEREN
Ook de mantelzorger wordt gemiddeld ouder en zal
steeds vaker een 75-plusser zijn. Oudere mantelzorgers
geven vaak veel uren zorg, dikwijls aan hun zorgafhankelijke partner. Zij lopen hierdoor een groter risico op
overbelasting terwijl zij minder goed de weg weten naar
ondersteuning. Gemeenten en thuiszorgorganisaties
zouden met name bij deze groep moeten signaleren wat
de belastbaarheid is van mantelzorgers en wat de (latente) behoefte aan ondersteuning is.
MantelzorgNL: “Dit vraagt erom dat we serieus werk
maken van hoe mensen in de toekomst voor elkaar kunnen zorgen. Je moet weten waar je aan toe bent en in
welke mate je een beroep kunt doen op hulp en ondersteuning.”
Meer informatie en het volledige rapport toekomstverkenning Mantelzorg aan ouderen in 2040 (pdf) is te vinden op www.mantelzorg.nl.

BOEKTIP
Aangrijpende roman over de laatste elf
maanden van het leven van de ongeneeslijk
zieke Doortje (78). Je voelt mee met haar
zorgen, hoop en angsten. Begrijpt ook de
wil om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
en het aarzelend aanvaarden van de hulp
van haar drie dochters.
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal

Samen zorgen in Zoetermeer

