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VOORWOORD

Beste lezers,

Toch voelen veel mantelzorgers zich extra 
belast. Niet alleen fysiek, maar vooral ook 
mentaal. En dat is niet enkel te wijten aan af-
geschaalde zorg door corona. Het komt zeker 
ook doordat mantelzorgers zichzelf vaak weg-
cijferen, dingen laten schieten vanwege de 
zorgtaken, zichzelf geen pleziertjes gunnen. En 
wanneer je dan toch eens tijd voor jezelf neemt, 
voel je je schuldig. Terwijl het een feit is dat je 
de zorg beter aankunt wanneer je jezelf regel-
matig wat tijd en ruimte gunt. Leren ontspan-
nen, even afstand nemen van de zorg en aan 
jezelf ‘werken’ maakt je mentaal sterker. Je 
leest er meer over in het artikel op pagina 7; 
‘Tijd voor jezelf is geen luxe!’

In het interview met Ilonka Bieshaar (pagina 
4/5) kun je lezen hoe zij ook heeft moeten leren 
om niet alles bij zichzelf te houden. Haar gezin 
trok aan de bel en nu deelt ze de zorg voor va-
der veel meer met de rest van de familie. 

Verder vind je in dit nummer een overzicht van 
de belangrijkste wijzigingen in de langdurige 
zorg (pagina 19). Goed om te weten als je hier 
als mantelzorger mee te maken hebt of naar 
verwachting zal krijgen in dit jaar. 
Ten slotte staat achterin het blad weer de be-
kende activiteitenkalender per regio. Vaak gaat 
het om online bijeenkomsten en voor de andere 
activiteiten geldt dat dit allemaal onder voorbe-
houd is van de regels die er tegen die tijd gel-
den. Check dan ook altijd vooraf nog even of het 
wel of niet doorgaat.

We wensen je veel leesplezier. 

De redactie van de Mantelzorgercentraal

NB. Vanwege de maatregelen in verband met 
de Coronacrisis zijn alle activiteiten en bijeen-
komsten in deze uitgave onder voorbehoud. Wij 
houden u op de hoogte via onze website en op 
onze facebookpagina.

Het nieuwe jaar is alweer bijna een maandje oud. De realiteit is ingedaald, corona gaat 
niet meer weg, we zullen er mee moeten leren leven. Gemakkelijk is dat niet, zeker 
niet voor mantelzorgers. Door alle maatregelen kregen we wederom te maken met 
afgeschaalde zorg waardoor er opnieuw meer op de schouders van de mantelzorger 
kwam te liggen. Gelukkig kon de dagbesteding tijdens de lockdown wel door blijven 
gaan. Wat dat betreft zijn er wel lessen geleerd uit eerdere lockdowns. 
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Interview: Ilonka Bieshaar
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overtuigingen en als hij iets echt (niet) wil, heeft door-
drukken weinig zin. De kunst is om er doorheen te fieren 
en voldoende flexibiliteit te tonen, dat heb ik inmiddels 
wel geleerd!”

“Ik maak me niet al te veel zorgen om mijn vader. Dat 
de thuiszorg 2 maal per dag komt geeft me rust en een 
vertrouwd gevoel en hij draagt ook een noodarmband. 
Natuurlijk is hij soms wel eens eenzaam. Maar het te-
genstrijdige is dat hij ook niet naar een clubje of iets der-
gelijks wil. We hadden destijds zelfs een ‘maatje’ voor 
hem geregeld via Humanitas. Maar uiteindelijk gaat hij 
dan toch liever zijn eigen weg en zegt dan ‘ik heb dat 
nooit gedaan, dus waarom zou ik dat nu wel moeten 
doen?’.”

COMBINATIE MET WERK
Ilonka doet boodschappen, ruimt op, doet de was voor 
haar vader en gaat mee naar (dokters)afspraken. Ook 
verzorgt ze samen met haar man zijn administratie en 
andere regeltaken. “Hij belt me vaak 2 keer op een dag, 
ook als ik op m’n werk ben. Daar staat hij niet bij stil. 
Maar ik vind het niet erg hoor.“ Gelukkig heeft ze ook 
steun aan haar familie, zodat ze er niet alleen voor staat.
Ilonka werkt parttime, de combinatie van de mantel-
zorgtaken en haar werk is soms lastig, maar ervaart ze 
zelf niet als zwaar. Ze heeft fijne collega’s die flexibel 
zijn. Ze weten van de situatie en kunnen bij calamiteiten 
altijd de zaken voor haar opvangen. 

NOG ZELFSTANDIG WONEND
Door een oogaandoening is de vader van Ilonka zo goed 
als blind en als gevolg van endeldarmkanker een aantal 
jaar geleden, draagt hij een stoma. Toch kan hij nog best 
veel. Hij is zelf gaan koken, nadat zijn vrouw 14 jaar ge-
leden kwam te overlijden. En af en toe doet hij nog een 
klein boodschapje, lopend met z’n rollator. Ondanks dat 
hij een slechte rug heeft en krom loopt, gaat dat geluk-
kig nog redelijk.

“Laatst nog, zo vertelt Ilonka, is er een ergotherapeut 
langs geweest om te beoordelen of hij nog wel veilig op 
zichzelf kon wonen nu hij bijna niks meer ziet. Dat was 
gelukkig het geval, en het helpt natuurlijk dat mijn vader 
geestelijk goed bij is.”

ALLE BALLEN HOOGHOUDEN
Ilonka is van nature een zorgzaam type: “Dat zit gewoon 
in mij, wat dat betreft ben ik denk ik een kopie van mijn 
moeder.” Haar vader leunt dan ook het meest op haar. 
“Als er wat is belt hij mij meestal als eerste. En ik trok 
in eerste instantie ook alles naar me toe, maar dat werd 
teveel. Ik wilde alles goed doen en alle ballen tegelijk 
hoog houden. Dat was vooral in de tijd dat onze 3 kinde-
ren nog wat jonger waren. 

Uiteindelijk gaf mijn gezin aan dat het anders moest en 
dat ik niet alles alleen moet proberen op te pakken. Met 
mijn zus en broers hebben we destijds een gesprek ge-
had om dit te bespreken. Inmiddels gaat het nu goed. We 
hebben een familieapp waarmee we elkaar op de hoogte 
houden en bespreken we wie wat kan doen.”

STERKE OVERTUIGINGEN
De roots van Ilonka en haar familie liggen in Neder-
lands-Indië. “Misschien heeft het met onze cultuur te 
maken, maar mijn vader is heel trots en ook aardig ei-
genwijs. Hij wil ondanks dat hij kwetsbaar is en lang niet 
alles zelf kan, toch de dingen op zijn manier doen. Zo wil 
hij niet dat ik hem help met zijn stomaonderhoud en zelf 
kan hij het niet vanwege zijn beperkte zicht. Het is een 
soort combinatie van schaamte en trots. Dat is ook de 
reden dat hij niet lang van huis huis wil. Hij heeft sterke 

“De kunst is om er 
doorheen te fieren”

De vader van de Zoetermeerse Ilonka woont met zijn 93 jaar nog steeds zelfstandig. Weliswaar met 2 
maal per dag thuiszorg en de nodige hulp van Ilonka en haar familie, maar hij redt zich verder redelijk 
gezien zijn leeftijd. Ilonka heeft een coördinerende rol in dit alles. Iets wat niet meteen als vanzelf liep, 
dat heeft ze echt moeten leren.

5een uitgave van Mantelzorgcentraal



Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór woensdag 2 maart 
2022 naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon 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 F. Kwisthout uit Zoetermeer. Gefeliciteerd!

PUZZELEN!

Carbonara is een lekkere snelle Italiaanse klassieker. 
Deze heeft een lekkere winterse twist en staat in 20 minuutjes op tafel.

BEREIDINGSWIJZE 
1. Kook de spaghetti in ruim water met zout volgens de 

aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Verhit in een 
koekenpan 2 el olijfolie. Bak de plakjes saucijs in 10-12 
minuten bruin en gaar.

2. Snijd de spruiten in kwarten. Verhit in een tweede koe-
kenpan de rest van de olijfolie. Schep de spruiten erdoor 
en bak in 8 minuten op hoog vuur knapperig gaar. Draai 
het vuur laag, voeg de ui en de knoflook toe en bak in nog 
4 minuten zachtjes gaar.

3. Klop intussen de eidooiers los met de helft van de kaas. 
Giet de spaghetti af en vang een kop kookvocht op.

• 300 g spaghetti
• 4 el olijfolie
• 6 eidooiers
• 2 uien, gesnipperd
• 500 g spruiten, schoongemaakt
• 300 g gemengde saucijzen, in plakjes

4. Neem de saucijzen van het vuur. Schep de spaghetti door 
de saucijzen met het bakvet. Voeg het dooiermengsel en 
de spruiten toe en schep snel om. Voeg zoveel kookvocht 
toe tot de pasta smeuïg is; het dooiermengsel gaart door 
de warmte van de spaghetti maar blijft smeuïg.

5. Breng de carbonara op smaak met zout en peper en 
schep op 4 borden. Bestrooi met peterselie. Geef de rest 
van de kaas er apart bij om aan tafel over de carbonara 
met saucijs te strooien.

Eet smakelijk!

• 2 tenen knoflook, fijngesneden
• 75 g Parmezaanse kaas, geraspt
• 2 el fijngesneden peterselie
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CARBONARA MET SAUCIJS EN SPRUITJES

1. brandpunt
2. accu
3. aanhoudend
4. klein bord
5. personen met hetzelfde lot
6. ogenblik
7. één januari
8. zorg in …… (zonder geld)
9. invulling van de dag

Ingrediënten
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ELKE MANTELZORGER HEEFT HET NODIG
Tijd voor jezelf is geen luxe, maar een absolute noodzaak 
als je goed voor jezelf wilt zorgen. Andere mantelzor-
gers zullen dat beamen, zeker als ze al langer mantel-
zorger zijn. Toch kun je je nog altijd schuldig voelen als 
je ook echt tijd voor jezelf neemt. 
Bovendien kost de voorbereiding daarvan je óók tijd en 
energie, als degene voor wie je zorgt echt niet meer al-
leen kan zijn. Je moet tenslotte eerst zorgen dat je naas-
te goed wordt opgevangen voordat jij weg kunt gaan. 
Als je naaste wel alleen thuis kan zijn, kan het ook moei-
lijk zijn. Realiseer je dan ook dat schuldgevoelens erbij 
kunnen horen en dat ook jij moet wennen aan de situatie.
Maar besef wel dat wat je voor jezelf organiseert ook in 
het belang is van je naaste. 

AAN HULP WENNEN
Als je voor het eerst de zorg even aan een ander over-
draagt om wat tijd voor jezelf te nemen, twijfel je er mis-
schien aan of je er wel goed aan doet. Zet toch door. 
Je naaste went er meestal vanzelf aan dat er (tijdelijk) 
iemand anders voor hem/haar zorgt. Zo kan het zelfs 
als een prettige afwisseling worden ervaren. Misschien 
vind jij het in het begin lastig zijn om je echt te ontspan-
nen. 

Als je ziet dat het thuis ook goed gaat als een ander bij-
springt, ga je vanzelf meer van de tijd voor jezelf genie-
ten. En dat heb je nodig om je batterij op te laden.

Veel mantelzorgers hebben in meer of mindere mate wel eens te maken met gevoelens van schuld of 
egoïsme. Het is begrijpelijk dat je je soms schuldig voelt als je als mantelzorger tijd neemt voor jezelf. 
Want hoe kun jij nu genieten terwijl je naaste alleen is of door iemand anders wordt verzorgd? Het is goed 
om je te realiseren dat je de zorg beter aankunt als je jezelf regelmatig wat tijd en ruimte gunt. 

Mantelzorgers en schuldgevoelens
Tijd voor jezelf is geen luxe!

CONTACT MET LOTGENOTEN
Een goede manier om te leren omgaan met schuldge-
voelens, is door contact te zoeken met lotgenoten. Dat 
kan veelal via patiëntenverenigingen, zij hebben ook bij-
eenkomsten of groepen voor naasten of vraag het lokale 
steunpunt mantelzorg waar je terecht kunt voor lotge-
notencontact.

EXTRA LASTIGE SITUATIES: PRAAT EROVER!
Als mantelzorger voel je je van tijd tot tijd ‘opgesloten’. 
Je naaste is afhankelijk van je en dat kan enorm beklem-
mend werken. In bepaalde situaties drukt de zorgvraag 
van je naaste extra zwaar. 

Bijvoorbeeld als je merkt dat je carrière eronder lijdt en 
je werk nog harder aan je trekt dan je naaste. Dat knaagt 
aan je: je voelt je misschien wel schuldig en egoïstisch. 
Of misschien kreeg je partner een vervelende diagnose 
terwijl je op het punt stond de relatie te beëindigen. Dan 
wordt het extra moeilijk om de zorg vol te houden. 
Bij zulke dilemma’s is het belangrijk om je situatie te 
bespreken met een buitenstaander. Dat kan een vriend 
zijn, een coach, maatschappelijk werker of mantelzor-
gondersteuner. 

Wil je weten bij wie je het beste terecht kan? Neem dan 
contact op met de mantelzorgcoördinator in jouw ge-
meente.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Respijtzorg aanvragen, 
waar moet ik op letten?
Als mantelzorger moet je veel regelen en ben je vaak dé contactpersoon voor je naaste. Hierbij loop je 
tegen zaken aan of duurt het lang voor je een antwoord hebt op je (aan)vragen. Je wordt er niet vrolijker 
op, ervaart mentale druk en ontwikkelt stress. Voor je het weet zit je in een neerwaartse spiraal en raak 
je overbelast. Maar wanneer is het de juiste tijd om het niet zo ver te laten komen en over “respijtzorg” 
na te denken of aan te vragen? 

WAT IS RESPIJTZORG?
Respijtzorg is vervangende zorg of ondersteuning die 
wordt ingezet om jou als mantelzorger tijdelijk of voor 
een langere periode te ontlasten zodat jijzelf op adem 
kan komen en je de zorg beter vol kan houden. We we-
ten immers mantelzorgers zichzelf vaak op de tweede 
plaats zetten en hun sport, vaste club of vereniging laten 
vallen. De gemeente Gouda zet zich in om jou als man-
telzorger te ontlasten met vervangende mantelzorg. 
Hiervoor kan bijvoorbeeld logeeropvang, dagbesteding 
en persoonlijke begeleiding ingezet worden, maar ook 
hulp bij huishouden kan helpen om jou te ontlasten.

WAAR KAN JE EEN AANVRAAG DOEN? 
Voor een aanvraag van een respijtvoorziening kan je te-
recht bij oa. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning) bij de gemeente Gouda. Via de website vind je de 
nodige informatie vinden en kan je direct aanvragen. Ga 
naar www.gouda.nl en via Direct regelen en informatie 
> Zorg en Hulp > Gezondheid en Zorg > Hulp voor 
mantelzorgers. Hier staan de verschillende regelingen 

Tip
De app Huppla is een 
handige app om als man-
telzorger een netwerk om 
je heen te vormen. Je fami-
lie, buurman, vriend of vrien-
din kan aangeven wat ze voor 
jou en je naaste willen betekenen. 
Bijvoorbeeld kleine klusjes, een 
boodschap of een keer wandelen met 
je naaste zodat jij even ontlast wordt. 

waar je gebruik van kunt maken. Je kunt ook telefonisch 
terecht bij het klantcontactcentrum via T. 14 0182 of je 
kunt ondersteuning vragen bij het Sociaal Team Gouda 
via T. 088 900 4321

BESPREKEN MET JE NAASTE EN JE NETWERK
Een aanvraag via de gemeente moet binnen 8 weken 
worden afgehandeld. Echter merken we in de praktijk 
dat vaak pas op het laatste moment een aanvraag voor 
respijt wordt ingediend en de aanvragen pas later dan 
gepland kunnen worden opgepakt. Des te meer de reden 
om jullie als mantelzorger hierover goed te informeren. 

Bespreek bijtijds met je naaste en je netwerk wat er in de 
toekomst nodig is en wie je hierbij zou kunnen helpen als 
de zorg zwaarder wordt. Bekijk eens de Respijtwijzer 
Gouda (www.respijtwijzergouda.nl) voor de mogelijkhe-
den in Gouda en omstreken zodat je een gevoel krijgt of 
je naaste daar in de toekomst gebruik van kan maken. 
Zorginstanties hebben vaak een wachtlijst en is het dus 
geen overbodige luxe om daar tijdig naar te informeren.
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Vragen als ‘Moet ik helpen? En hoe 
dan? En betekent het dat ik later ook 
problemen krijg?’ Als jongere kun 
je dit soort vragen stellen in de 
KOPP-groep. Deze gratis cursus 
(officieel KOPP/KOV; Kinderen-van-
Ouders-met-Psychische-Proble-
men en Kinderen-van-Ouders-met-
Verslavingsproblematiek) is voor 
jongeren tussen de 8 en 23 jaar.

Tijdens de KOPP-groep leer je wat 
de ziekte van je ouder, broer of zus 
inhoudt. En hoe je ermee om kan 
gaan. Dat leer je van ons, maar ook 
van jongeren in een vergelijkbare 
situatie. Door ervaringen uit te wis-
selen kom je erachter dat je niet al-
leen bent. Ieder jaar zijn er een aan-
tal KOPP-groepen. Jij of je ouders 
kunnen je altijd aanmelden. Mail 
voor meer informatie naar preventie. 
kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.  

 Een moment voor jezelf, op 
deze momenten staat “ontspan-
ning” centraal. Denk hierbij aan een 
workshop of een beweegactiviteit 
zoals de mantelzorg wandelgroep.

 Een moment om te ontmoe-
ten, op deze momenten hebben we 
aandacht voor het ontmoeten van 
anderen in een soortgelijke situatie. 
Bijvoorbeeld mantelzorgers die zor-
gen voor iemand met dementie of 
voor iemand met een psychiatrische 
achtergrond. Door elkaar te ont-
moeten kom je vaak weer op ideeën 
of is het fijn om met gelijkgestem-
den te zijn omdat je elkaar begrijpt. 

 Een moment om kennis op te 
doen, op deze momenten bieden we 
een specifiek thema aan zodat je je 
kennis kan verbreden. Denk hierbij 

aan Bordje Vol, of het thema Men-
torschap & Bewind.

 Een moment om je zorg 
te delen, op alle bijeenkomsten 
kan je terecht bij iemand van het 
Sociaal Team of Mantelzorg- 
centraal. Bij hen kun je aangeven 
waar je tegen aanloopt of dat je wat 
extra hulp nodig hebt zodat je tijd 
voor jezelf kan nemen.

De start van het eerste mantelzorg-
Moment is dinsdag 15 februari van 
14.00-16.00 uur. Tijdens deze bijeen-
komst vertellen 2 WMO consulenten 
over de verschillende repspijtvoor-
zieningen en hoe dit aangevraagd 
kan worden. Kijk voor deze en de 
andere mantelzorgMomenten in de 
agenda van Gouda op blz 16.

Vanaf februari 2022 sorganiseren we iedere maand in de derde 
week, een vast moment voor jullie als mantelzorger. Daarnaast 
blijven we ook de gebruikelijke themabijeenkomsten en workshops 
aanbieden met de focus op:

Tip
‘Een waardevol verhaal over mantelzorg.’ Margriet
‘Openhartig, verdrietig, vreugdevol, wijs en liefdevol.’ Nicci Gerrard

Toen de vader van bestsellerauteur Kate Mosse Parkinson kreeg, be-
sloot ze om haar moeder in de (mantel)zorg bij te staan. In “Een extra 
paar handen”, kijkt ze terug op hoe het was om voor haar vader, en la-
ter ook voor haar moeder en schoonmoeder, te zorgen. We zullen door 
de vergrijzing anders moeten leren leven en anders denken over ouder 
worden, vindt Mosse. 

Opgroeien in een gezin waar ie-
mand extra zorg nodig heeft door 
autisme, ADHD of andere psychi-
atrische problemen, is zwaar. 
Ook is het lastig om erover te 
praten, of om het met je vrienden 
of op school te delen. 

ALS JE OUDERS 
PROBLEMEN HEBBEN, 
HOE MOET HET DAN 
MET JOU?

Boeken tip: Een extra paar handen

Mantelzorg

Mantelzorg

“Trotse vader
met zorgzame
dochter”

Moment

Moment

Moment
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

VERBOUWING IS NODIG
Het oude gebouw dateerde grotendeels uit de jaren zes-
tig en was aan vernieuwing toe. Straks zal het weer aan 
alle eisen van deze tijd voldoen. De focus komt meer op 
kleinschalig wonen waarbij iedere bewoner een eenper-
soonsappartement met eigen saninair krijgt. En waar 
indien nodig ook complexe zorg geboden kan worden. 
Souburgh heeft het voornemen om iedere dag vers te 
koken en hiernaast een sociale wijkfunctie te bekleden 
en ook dat mensen uit de wijk er een maaltijd kunnen 
nuttigen of meedoen aan activiteiten.

DAGBESTEDING
De dagbesteding wordt tijdens de verbouwing onder-
gebracht in het sportcomplex van Voetbalvereniging Be 
Fair in Waddinxveen. Op deze manier blijft het voor be-
zoekers en hun mantelzorgers mogelijk om in Waddinx-
veen van de dagbesteding gebruik te maken. Mensen die 
aanwezig zijn, komen onder de mensen en nemen -als 
ze dit willen- deel aan het verenigingsleven en eten met 
elkaar.

WENNEN
Voor veel ouderen en hun mantelzorgers is een verhui-
zing ingrijpend en sommigen zijn nog zoekende in het 
vinden van een nieuw ritme. Veel mantelzorgers zitten 
met vragen en zorgen als “Komen ze nog terug in hun 
geliefde Waddinxveen? Kan mijn naaste wel wennen aan 
de nieuwe omgeving?” En dat proces moeten ze straks 
nog een keer doorlopen, want iedereen moet ook weer 
terugverhuizen. Mantelzorgers worden extra belast, zij 
hebben nu meer reistijd en moeten meer plannen dan 
voorheen. Ook zij moeten zich aanpassen en een nieuw 
ritme vinden, en de onzekere tijden waarin we leven 
werken ook niet mee. 

TIJDELIJKE VERHUIZING SOUBURGH, WEL WENNEN
Souburg is tijdelijk verhuisd vanwege verbouwing. Vorig jaar oktober zijn de bewoners verhuisd naar de 
tijdelijke huisvesting De Rietkraag in Gouda. Het nieuwe Souburgh opent in 2023 haar deuren. Ook na de 
nieuwbouw blijft Souburgh het centrum in Waddinxveen voor verpleging, verzorging en dagbesteding van 
bewoners en cliënten; vertrouwde zorg in een nieuwe omgeving.

Gelukkig doen het zorgpersoneel en de vele vrijwilli-
gers ontzettend hun best om zowel de bewoners als hun 
mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze 
overgangsfase. Zo rijdt er drie keer per dag een pendel-
busje van de Bernardlaan naar de Rietkraag in Gouda en 
weer terug. Ook is het de bedoeling om de busdienst in 
het weekend te organiseren, maar zijn er op het moment 
van schrijven nog niet voldoende vrijwilligers voor deze 
chauffeursdiensten.

Wil je gebruik maken van de gratis pendeldienst tussen 
het “Oude Souburgh” en de Rietkraag? Neem dan con-
tact op met T. 0182 614366.

• 90 personen zorgden voor één of meer meer-
 zorgenkinderen
• 174 personen zorgden voor hun partner
• 132 personen zorgden voor hun ouder(s)
 of schoonouder(s)
• 46 personen zorgden voor een ander familielid,   
 goede vriend(in) of buur
• Ook stonden er 43 jonge mantelzorgers
 geregistreerd die via de website 2Becool.

TOEGEKENDE MANTELZORGWAARDERING
In november hebben 417 mantelzorgers een man-
telzorgwaardering van de gemeente Waddinxveen 
ontvangen. Dit was een cadeaubon van € 50,-. De 43 
jonge mantelzorgers hebben een mantelzorgwaar-
dering ontvangen in de vorm van een cadeaubon van 
€ 20,-

AANTAL MANTELZORGERS 
WADDINXVEEN 2021

De feiten en cijfers van mantelzorg in Waddinx-
veen in het afgelopen jaar. Op 1 november 2021 
stonden in Waddinxveen 442 mantelzorgers 
geregistreerd die langer dan drie maanden 
zorg of ondersteuning hebben gegeven aan een 
naaste. Voor wie zorgden zij?
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Daar is hij dan, de nieuwe duo-
fiets voor Waddinxveen

COMFORTABEL EN VEILIG
De duofietsen zijn aangepast aan de wensen met betrek-
king tot veilig en comfortabel rijden. De fiets heeft elek-
trische trapondersteuning en een zware accu waarmee 
je een tocht kunt maken van 50 á 60 kilometer. De ver-
snellingen zijn los van elkaar te bedienen. Zo kun je als 
mantelzorger samen met je naaste fietsen, ieder naar 
eigen vermogen. De stoel voor je naaste is draaibaar 
om makkelijk op te kunnen stappen. Verder is de fiets 
heel stabiel, heeft een armleuning en een heupgordel. 
De draaicirkel van die fiets is klein en met de beperkte 
breedte van 113 cm kan je op bijna elk fietspad rijden. 
Omdat je ‘als maatjes’ naast elkaar zit, is het extra ge-
zellig samen fietsen en praten. Bij eventuele calamitei-
ten onderweg heeft de stichting een ophaalservicecon-
tract afgesloten.

KLEINE BIJDRAGE
De stichting Fietsmaatjes vraagt de gasten om een 
kleine eigen bijdrage in de kosten, € 5,- per rit. Voor 
€ 20,- kun je een voordelige 5-rittenkaart aanschaffen. 

Het heeft even geduurd maar inwoners en mantelzorgers kunnen weer gebruik maken van de elektri-
sche duofiets. Stichting Fietsmaatjes heeft het stokje overgenomen van Palet Welzijn en draagt vanaf nu 
zorg voor de duofiets en de reservering van de duo-fietsen.

Als de kosten een probleem zijn zoeken zij daarvoor een 
oplossing. Ze willen dat de duofiets voor iedereen toe-
gankelijk is. De bijdrage is voor het dekken van kosten 
zoals reparaties en administratieve werkzaamheden. 
De stichting is afhankelijk van donaties. 

OOK EEN KEER EEN RITJE MAKEN?
Via www.fietsmaatjeswaddinxveen.nl is het heel mak-
kelijk om de fiets te reserveren. Als mantelzorger meld 
je je aan als fietsduo, omdat je (zeer waarschijnlijk) wilt 
fietsen met degene voor wie je zorgt. Na aanmelding 
krijg je een eigen wachtwoord waarmee je toegang hebt 
tot het rooster. Hierin kun je je eigen rit inplannen. Je 
ontvangt dan je een bevestiging via e-mail.

VRAGEN?
Heb je vragen over het fietsmaatjesproject of wil je mis-
schien zelf fietsmaatje worden? Neem dan contact op 
met Stichting fietsmaatjes Waddinxveen T. 0182 61 08 20 
of E. contact@fietsmaatjesproject.nl 
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Bericht van Expex

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschil-
lende vormen van de ziekte dementie. Alzheimer is de be-
kendste vorm, want ruim 70% van mensen met dementie 
heeft Alzheimer. 

ALZHEIMER CAFÉ
In het Alzheimer Café wordt iedere keer een ander onder-
werp besproken. Een gespreksleider houdt een vraag-
gesprek met een deskundige, die belangrijke informa-
tie over het onderwerp geeft. Daarna is er gelegenheid 
om vragen te stellen, maar ook onderling ervaringen en 
ideeën uit te wisselen.

Soms staat de bijeenkomst in het teken van muziek en be-
weging. Er wordt een ruime pauze gehouden om elkaar 
als lotgenoten te ontmoeten en/of relevante lectuur te 
bekijken.

WAAR EN WANNEER?
Het Alzheimer Café wordt iedere derde maandag van de 
maand gehouden afwisselend in Bodegraven (De Meent, 
Willem de Zwijgerstraat 8), Gouda (De Savelberg, Savel-
berghof 200) en in Reeuwijk (Dienstencentrum De Ree-
horst, Poelruit 12)

UITGELICHT ALZHEIMER CAFÉ 

Dag van de Mantelzorg ingeperkt

SAM had mooie activiteiten georganiseerd. Op het pro-
gramma stond een rondvaart, een mooie loopfietsroute 
door alle kernen, en een workshop Koe-schilderen met 
een High Tea. Helaas heeft corona voor een groot deel 
roet in het eten gegooid. Net voor 10 november kon door 
nieuwe maatregelen alleen de workshop Koe-schilderen 
doorgaan. Gelukkig hebben de mensen die zich hiervoor 
hadden opgegeven een mooie middag beleefd. De rond-
vaart staat als optie in het voorjaar net als de loopfiets-
tocht. 

Woensdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Door heel Nederland is hier op verschillende 
manieren aandacht aan besteed. Zo ook in Bodegraven-Reeuwijk. 

CADEAU 
Toch wilde SAM de dag niet zomaar 
voorbij laten gaan en hebben we op 
het laatste moment nog een present-
je geregeld, een dagboek met veel 
tips, verhalen en informatie op een 
rij. Dit cadeau is door een groot aan-
tal vrijwilligers langsgebracht, om zo 
ook even contact te hebben met de 
mantelzorger. 

Expex Midden-Holland organiseert al langer het er-
varingscafé voor de regio Gouda. Omdat we zien hoe 
belangrijk het voor jongeren kan zijn, zijn we dit jaar 
gestart met het uitbreiden daarvan in de hele regio 
Midden-Holland! Vanaf oktober 2021 zijn we in Bode-
graven-Reeuwijk begonnen en komen elke donder-
dag samen in het jongerencentrum “De Zon”, Eiber 
130 te Bodegraven. 

Een ervaringscafé is een laagdrempelige plek waar 
je elkaar kan ontmoeten, ervaringen kan delen, van 
elkaar kan leren, en deel kan nemen aan leuke acti-
viteiten voor en door jongeren.

GEINTERESSEERD?
Meld je dan aan via expex@kernkracht.nl of meld je 
aan via E. d.bakkali@samwelzijn.nl. Mocht je liever 
samen met iemand komen, is daar natuurlijk ruimte 
voor!

Het Alzheimer Café (soms Trefpunt of Theehuis genoemd) is een gratis ontmoetingsplek voor mensen 
met dementie, hun partners, familieleden en/of vrienden. Hulpverleners, zorgmedewerkers en andere 
belangstellenden zijn ook welkom!
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JMO-Café Digitale communicatie

Tijd voor jezelf

De ondersteuningsmogelijkheden 
voor Bodegraven-Reeuwijk zijn 
ook centraal op één plek te vinden 
op de website van Mantelzorgcen-
traal. Je vindt er onder de pagina 
Bodegraven-Reeuwijk de volgende 
onderdelen: aanmelding, onder-
steuning, waardering, regelingen, 
tijd voor jezelf en nieuws. 

FACEBOOK
In september 2020 is op Facebook 
een privégroep voor mantelzor-

In ieder dorp binnen de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk is een locatie 
waar jong en oud diverse activitei-
ten ondernemen en samenkomen. 
Bijvoorbeeld voor een lekker kopje 
koffie, spelletje, cursus of het Ta-
blet Café. Je kunt er ook terecht voor 
advies en/of ondersteuning van een 
professional. En je kunt er vrijwil-
ligerswerk doen voor jouw eigen 

Door alle maatregelen kunnen we je niet fysiek ontmoeten dus richt 
SAM zich extra op de digitale communicatie. Het mantelzorg-deel 
van de website van SAM www.samwelzijn.nl is inmiddels vernieuwd 
en kan zo de functie als digitaal expertisecentrum beter gaan vervul-
len voor mantelzorgers, iedereen die meer wil weten over mantel-
zorg en professionals. 

gers aangemaakt. Mantelzorgers 
kunnen hier lid van worden, elkaar 
hier vinden en ervaringen delen (te 
vinden via facebook.nl/samwelzijn 
en facebook.nl/sociaalmakelaar-
drifa). De facebookpagina van SAM 
en van de mantelzorgondersteuner 
worden regelmatig voorzien van ac-
tuele informatie en de nieuwste ont-
wikkelingen. 

Als jonge mantelzorger zijn (h)erken-
ning en ontspanning de belangrijkste 
ingrediënten voor een gezond leven. 
Het belangrijkste is dat het onder-
steuningsaanbod gericht moet zijn op 
het (h)erkennen van de rol en positie 
van jonge mantelzorgers. Daarbij is 
het belangrijk om dat jonge mantel-
zorgers elkaar kunnen ontmoeten. 

Vanaf 2022 gaat SAM in samenwer-
king met 2BeCool per maand mini-
maal 1 activiteit organiseren voor de 
jonge mantelzorgers. Er komt in het 
jongerencentrum een jongemantel-
zorgcafé, hier kunnen jonge mantel-
zorgers elkaar ontmoeten; het Jonge 
mantelzorgers ONT-moeten Café 
(JMO-Café).

Tijd voor jezelf is geen luxe, maar een absolute noodzaak als je goed voor jezelf wilt zorgen. Andere 
mantelzorgers zullen dat beamen, zeker als ze al langer mantelzorger zijn. Toch kun je je schuldig 
voelen als je ook echt tijd voor jezelf neemt. Bovendien kost het je ook tijd en energie. Je moet tenslotte 
eerst zorgen dat je naaste goed wordt opgevangen voordat jij weg kunt gaan. Besef dan vooral dat wat 
je voor jezelf organiseert ook in het belang is van je naaste.

dorpsgemeenschap. Ook is er veel 
informatie over allerhande onder-
werpen te vinden en kun je je vraag 
stellen tijdens ‘Pak een Stoel’ (zie 
pag. 18). In het Huis van Alles ge-
beurt het allemaal en ontmoet je 
jouw dorpsgenoten. Ben je benieuwd 
wat er wordt georganiseerd bij jou in 
de buurt? Kijk dan eens op de website 
www.huisvanalles.nl.
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Marcel van massage praktijk Total Body Wellness draagt 
mantelzorgers al jaren een warm hart toe. Marcel ver-
loot onder de Zoetermeerse mantelzorgers 2 full body 
massages ter waarde van elk 60 euro! Ben of ken 
jij een mantelzorger die dit echt verdient? Reageer 
door je naam en telefoon nummer te mailen naar 
E. totalbodywellnessmassage@gmail.com. 

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Wat kan Vrijwilliger Thuis 
voor jou betekenen?

Dankzij de komst van de vrijwilliger bij de zorgvra-
ger kan de mantelzorger even iets voor zichzelf doen. 
Ook zijn ze er voor mensen die een zeer klein netwerk 
hebben en voor wie een bezoekje van een vrijwilliger 
een belangrijk contactmoment in de week is. 

Voor een zwaar belaste mantelzorger met een klein 
netwerk kan de inzet van een vrijwilliger met een 
luisterend oor, met wie je samen iets ter ontspan-
ning kan doen, belangrijk zijn om de mantelzorg vol 
te kunnen houden. De inzet van deze vrijwilligers, 
die geheel kosteloos is, is gericht op het bieden van 
gezelschap/ ontspanning, een luisterend oor en ver-
lichting van eenzaamheid en is een aanvulling op de 
professionele zorg.

AANMELDEN?
Een vrijwilliger vraag je aan door contact op te nemen 
met één van de vrijwilligerscoördinatoren. Na aan-
melding komt de coördinator op bezoek bij de hulpvra-
ger voor een intakegesprek. Hierna gaan ze op zoek 
naar een passende vrijwilliger. Voor meer informatie 
of contact, mail naar E. vrijwilligerthuis@meezhn.nl 

Vrijwilliger Thuis van MEE Zuid-Holland Noord 
biedt ondersteuning aan volwassenen met 
een chronische ziekte en/of beperking en aan 
mensen met geheugenproblemen of dementie 
en/of hun mantelzorger door middel van 1 op 1 
vrijwillige maatjes.

Verloting massage!

Financieel spreekuur
In samenwerking met de vrijwilligersorganisatie 
Schuldhulpmaatje Zoetermeer organiseert inZet 
voortaan elke donderdag een financieel spreekuur 
van 11 tot 13 uur op de inlooplocatie op de Natha-
liegang 79 in Rokkeveen.

WELKOM
Inwoners van Zoetermeer zijn welkom met vragen over 
bijvoorbeeld het op orde brengen van de administratie of 
hulp bij het aanvragen van toeslagen en het doen van de 
belastingopgave. Maar ook voor begeleiding bij schuld-
sanering, betalingsregelingen en bij gesprekken met ge-
meente of schuldeisers. Daarnaast kun je bij inZet terecht 
voor advies over mogelijke besparingen, regelingen en 
overzicht van inkomsten en uitgaven. De drempel tijdens 
het financieel spreekuur is laag. Je kunt zonder afspraak 
binnenlopen voor een vraag of advies. Wanneer blijkt dat 
meer hulp of begeleiding nodig is, worden er vervolg af-
spraken gemaakt. 
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Het inloopspreekuur is weer 
geopend! Voor al je vragen 
over mantelzorg, of wanneer 
je even je hart wilt luchten, 
kun je zonder afspraak terecht 
bij het Mantelzorg-inloop-
spreekuur. 

Éen van de coördinatoren man-
telzorgondersteuning staat je dan 
te woord. Je bent iedere donder-
dagmiddag welkom van 15 - 17 uur 
op de inZet-locatie Petuniatuin, 
Petuniatuin 7a, 2724 NA te Zoeter-
meer.

Het kan zijn dat de coördinator de 
gesprekken vanwege de corona-
maatregelen kort moet houden, 
maar dan kun je ter plekke een 
(bel-) afspraak maken voor een 
vervolg. 

De kosten bedragen € 17 en de ver-
gunning geldt alleen voor de directe 
woonomgeving van de zorgvrager. 
Om in aanmerking te komen voor 
de parkeervergunning, moet je ge-
registreerd zijn als mantelzorger 
bij MantelzorgCentraal. De vergun-
ning is aan te vragen via de website. 
https://zoetermeer.mantelzorgcen-
traal.nl/regelingen/parkeren/ Hier 
vind je ook aanvullende informatie 
en voorwaarden over de aanvraag-
procedure. 

Inloop- 
spreekuur

Mantelzorg Parkeervergunning

Deze kinderen en jongeren groeien 
op in een gezin waarin iemand ziek, 
beperkt of verslaafd is of een han-
dicap of een andere aandoening 
heeft. Dat is niet altijd gemakkelijk. 
Het was ook voor hen niet altijd leuk 

Terugblik: 
2BeCool naar Ayers Rock!

dat zij niet naar school konden door 
COVID en veel thuis moesten zijn. De 
kids hebben er dan ook van genoten! 
Wethouder Ingeborg ter Laak heeft 
uitgebreid met de kinderen gepraat 
en hen aangemoedigd bij het klim-
men waar nodig. 
 
“Super bedankt voor de geweldige 
dag die mijn kinderen mochten be-
leven. Het heeft ze echt goed gedaan 
vandaag! BEDANKT! Even een zor-
geloze dag. Heerlijk om zulke blije 
kinderen terug te krijgen.” - reactie 
van een moeder. 

Op zaterdag 20 november zijn jonge mantelzorgers met 2BeCool naar 
Ayers Rock gegaan voor en mega-leuk klimfestijn. De gemeenteraad 
heeft dit jaar extra geld beschikbaar gesteld om mantelzorgers te 
waarderen met een feestelijke ‘dag van de Mantelzorg’ en daarbij zijn 
ook de jonge mantelzorgers niet vergeten!

In 2016 werd de parkeervergunning voor mantelzorgers geïntrodu-
ceerd in Zoetermeer. Ook in 2022 kunnen mantelzorgers de parkeer-
vergunning weer aanvragen of verlengen. 

VERLENGEN 
Wanneer je in 2021 al gebruik hebt 
gemaakt van de parkeerregeling 
voor mantelzorgers kun je deze ver-
lengen. Hiervoor gelden dezelfde 
voorwaarden als voor nieuwe man-
telzorgers. Via de website van Par-
keerservice Zoetermeer www.p1.nl/
parkeren/zoetermeer/parkeerser-
vice-zoetermeer kun je dit zelf re-
gelen.

15een uitgave van Mantelzorgcentraal



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

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

WANDELGROEP
Tijdens de wintermaanden wandelen de mantel-
zorgers van de “Wandelgroep” ook overdag. Wan-
delen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens 
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen 
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte 
meelopen. Via de WhatsApp wandelgroep kan je 
aangeven of je mee loopt. 
Data: Op de even-weken vertrek vanuit 
 parkeerplaats Winkelcentrum 
 Goverwelle, AH –zijde. 
 Tijd: 18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00  
 uur wandelen
Aanmelden via Karin de Jong, Coördinator  
Informele Zorg via T. 088 02 34 225 of E. gouda@
mantelzorgcentraal.nl o.v.v. je 06-nummer.

STAP MEE IN GOUDA
SPORT•GOUDA en een aantal gezondheidscentra 
in de wijken slaan de handen ineen voor een fitte 
en gezondere toekomst! Dit doen we door samen 
met deelnemers en zorgverleners iedere week te 
wandelen.
Stap mee... in Gouda West, in samenwerking met 
Gezondheidscentrum Korte Akkeren 
Data: wekelijks op dinsdagavond
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Locatie: We verzamelen bij de achteruitgang van 
Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Jacob van 
Lennepkade 4

Stap mee... in Gouda Oost, in samenwerking met 
Gezondheidscentrum Goverwelle
Data: wekelijks op dinsdagochtend
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: We verzamelen bij Gezondheidscentrum 
Goverwelle, Middenmolenplein 1

Stap mee... in Gouda Noord, in samenwerking met 

De Klup en Medisch Spectrum Gouda
Data: wekelijks op donderdagochtend
Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Locatie: We verzamelen bij De Klup.
 Bloemendaalseweg 68
Deelname aan ‘Stap mee’ is gratis. Om aan te mel-
den stuur je een mail naar E. denise.blom@sport 
puntgouda.nl of telefonisch via T. 06 45 588 485 of 
0182 59 09 10.

MANTELZORGMOMENT 
Moment om kennis op te doen bij de miMakkus 
Appetizer. In deze training word je je bewust van 
je eigen handelen en hoe dit overkomt in de com-
municatie naar je naaste met dementie of een ver-
standelijke beperking. 
Datum: maandag 7 februari 
Tijd: 13.00 uur - 16.00 uur (inloop 12.45 uur)
Locatie: Nelson Mandela Centrum, ontmoetings- 
 ruimte bg. , Bernadottelaan 79 

Moment om kennis op te doen over de WMO-voor-
zieningen in Gouda. Deze middag is er een WMO 
consulent aanwezig om uitleg te geven over res-
pijtaanvragen. 
Datum: dinsdag 15 februari 2022 
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: ontmoetingscentrum Van Noord,  
 activiteitenruimte, Lekkenburg 1

Moment om anderen te ontmoeten die zorgen 
voor iemand met dementie. De focus van deze 
avond ligt om met elkaar in gesprek te gaan en el-
kaar tips te geven, hoe gaat het met je, waar loop 
je tegen aan? 
Datum: dinsdag 15 maart 2022
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Nelson Mandela Centrum, ontmoetings- 
 ruimte bg., Bernadottelaan 79 

Moment om kennis op te doen in de digitale we-
reld. We krijgen steeds meer te maken met een 
digitaal “cliënt-dossier”, digitaal de medicijnen 
doorgeven of een online afspraak maken bij de 
huisarts, maar hoe doe je dat? Samen met de Bi-
bliotheek Gouda word je DigiVitaler.
Datum: dinsdag 19 april 2022
Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Gouda, Steenlandzaal; Klein  
 Amerika 20

de mantelzorgercentraal • winter 202216



Om je aan te melden voor een MantelzorgMoment 
stuur je een mail naar E. gouda@mantelzorgcen-
traal.nl onder vermelding van Mimakkes / WMO / 
Dementie / Digivitaler, je mailadres en telefoon-
nummer.

LOTGENOTENBIJEENKOMST HERSENLETSEL
Lotgenotenbijeenkomst voor mensen met NAH, 
MS, Parkinson en hun naasten georganiseerd door 
Hersenletsel.nl
Datum: donderdag 24 februari 2022
Tijd: 19.00-20.30 uur (inloop 18.45 uur)
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg  
 10 ‘Bestuurskamer’
Aanmelden per mail via E. info@transmuraal 
netwerk.nl onder vermelding van de datum van 
de bijeenkomst, je naam en het aantal personen 
waarmee je komt. Of spreek in via T. 06 48 133 312.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben 
met dementie. Mensen met dementie, mantelzor-
gers, 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
Graag aanmelden via E. info@zorgdirigent.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Marcoline Leen via T. 06 15 12 87 07

ONTMOETINGSGROEP MANTELZORGERS
(DEMENTIEEL BEELD EN/OF PARKINSON)
Tijdens deze ontmoetingen praten we met elkaar 
over o.a.: veranderend gedrag, gevoelens van 
machteloosheid, problemen met ziekte-inzicht, 
tijd voor jezelf. Er worden tips en adviezen uitge-
wisseld, met elkaar gelachen en soms gehuild, je 
leert van elkaar en je vindt vooral (h)erkenning bij 
elkaar. 
Datum:  tweede of derde donderdag van 
 de maand (afhankelijk van groep)
Tijd:  10.30 en 12.00 uur 
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1
Aanmelden of meer informatie via Danielle 

Schipper T. 088 02 34 226 of E. d.schipper@ 
paletwelzijn.nl.

MAANDELIJKS MANTELZORGCAFÉ
Iedere eerste donderdag van de maand is er 
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. De man-
telzorg coördinator is ook aanwezig om vragen 
te beantwoorden.
Datum:  iedere 1ste donderdag van de maand 
Tijd:  10.30 tot 11.30 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van   
 Bijnenpad 1  in Waddinxveen (ingang  
 zalencentrum)
Meer informatie en aanmelden via Danielle 
Schipper T. 088 02 34 226 of E. d.schipper@ 
paletwelzijn.nl

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 ont-
moeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Datum:  iedere tweede dinsdag in de maand
Tijd:  avond 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie:  Dienstencentrum De Spil, Poelruit 12
Toegang is vrij. Aanmelden is noodzakelijk (van-
wege corona) 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. 

MANTELZORGERS ONTMOETEN MANTELZOR-
GERS 
Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers 
(MOM’s) is een initiatief van het mantelzorg-
platform Bodegraven Reeuwijk en stichting 
SAM. Doel van dit initiatief is het samenbren-
gen en ondersteunen van mantelzorgers en het 
delen van kennis.

BODEGRAVEN
Datum:  iedere laatste dinsdag van de maan
Tijd:  van 13.30 tot 15.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, Vromade 1B
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beste in kleine groepjes of individueel. Samen met 
de coördinator Mantelzorgondersteuning ga je met 
je eigen situatie aan de slag.
Datum: donderdag 27 januari en 10 februari 2022
Tijd: 10 - 12 uur, 12 - 14 uur, 
 14 - 16 uur of 16 - 18 uur
Locatie:  Kleine zaal, achterin bij het Eetcafé  
 Gondelkade 33, 2715 EC
 Aanmelden is noodzakelijk; stuur een email met 
je naam, telefoonnummer en gewenste tijd naar 
E. zoetermeer@mantelzorgcenraal.nl. 
NB. vol=vol.

MANTELZORGCAFÉ 
Elke derde dinsdag van de maand kun je elkaar 
informeel ontmoeten en spreken we over verschil-
lende onderwerpen.
Datum:  dinsdag 15 maart 
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Locatie:  inZet-locatie Petuniatuin 7a, ingang  
 Parkdreef (2724 NA)

ALZHEIMER CAFÉ
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informa-
tieve bijeenkomst voor mensen met dementie en 
hun naasten op de eerste dinsdagavond van de 
maand. Telkens staat een ander thema centraal. 
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer 
Nederland, Steunpunt Dementie, Vierstroom Zorg 
Thuis, Palet Welzijn, MantelzorgCentraal, GGZ 
Zoetermeer en de Parnassia Bavo Groep.
Datum: 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7  
 juni 2022 
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: WelThuis-locatie De Morgenster,
 Nassaulaan 11, 2712 AT in   
 Zoetermeer 
De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is 
noodzakelijk via alzheimercafe@vierstroomzorg 
thuis.nl. Afhankelijk van de corona-maatregelen 
is het Alzheimercafé een fysiek of online-bij-
eenkomst. Meer informatie op www.alzheimer- 
nederland.nl. 

REEUWIJK
Datum:  iedere tweede donderdag van de maand
Tijd:  van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, van Staverenstraat 39A 

INLOOPUUR: 
‘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 binnen lopen. Ook 
mantelzorgers kunnen hier terecht met hun (man-
telzorg)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.huisvanalles.nl. 

ALZHEIMER CAFÉ BODEGRAVEN
Datum:  maandag 18 april 2022
Tijd:  19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:  de Meent Willem de Zwijgerstraat 

ALZHEIMER CAFÉ REEUWIJK
Datum:  maandag 14 maart 2022
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:  de Reehorst Treebord 19
Aanmelden is nodig en kan via Huub van Alem per 
e-mail E: alem0027@planet.nl of telefonisch op 
T: 06 57 53 57 33

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN ZOETERMEER
Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. 
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. 
Aanmelden is nodig, stuur een email met je 
naam en telefoonnummer naar E. zoetermeer@ 
mantelzorgcentraal.nl.

WORKSHOP BORDJE VOL
BordjeVol geeft breed inzicht in de zorg gerela-
teerde taken én alle andere dingen die deel uitma-
ken van iemands leven. Deze methode werkt het 

LET OP!
Alle genoemde activiteiten en bijeenkomsten zijn 
onder voorbehoud van de op dat moment geldende 
corona-maatregelen. 
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Wijzigingen in de langdurige zorg
Vorig jaar zomer zijn de PGB tarieven voor 2022 bekend gemaakt. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS 
via het besluit langdurige zorg een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet langdurige zorg (Wlz).

NIEUWE PGB-TARIEVEN 2022
De tarieven voor 2022 zijn bekend. Het pgb-budget wordt 
met 0,61% geïndexeerd. De nieuwe tarieven per 1 januari 
2022 staan op www.cz-zorgkantoor.nl.

INDICATIE NA 1 SEPTEMBER 2021 NIET MEER MET 
TERUGWERKENDE KRACHT
Sinds 1 september 2021 is het niet meer mogelijk om 
met terugwerkende kracht een Wlz-indicatie te krijgen. 
Dit geldt ook voor indicaties met terugwerkende kracht 
voor een PGB of een Zin (zorg in natura) modulair of vol-
ledig pakket thuis (mpt/vpt) indicatie. Alleen in bijzonde-
re omstandigheden, zoals een onvoorziene verandering 
in de gezondheidssituatie of het wegvallen van een man-
telzorger waardoor een spoedopname nodig is, kan een 
indicatie met maximaal 2 weken terugwerkende kracht 
worden gegeven voor verblijf in een instelling. 

BIJKOMENDE ZORGKOSTEN DEELS VIA WET GEREGELD
Door het nieuwe besluit is er nu ook een wettelijke 
grondslag gekomen voor de vergoeding van “bijkomen-
de zorgkosten”. Bijkomende kosten zijn andere kosten 
dan de directe zorgkosten, die een budgethouder vanuit 
een PGB budget mag betalen. Zorgkantoren stellen hier 
voor elk jaar een vergoedingenlijst op met kosten die 
daar onder vallen. Een deel van die kosten zijn nu dus 
ook via de wet geregeld. 

PGB MOGELIJK BIJ WOONINITIATIEVEN MET EEN ZIN-
CONTRACT
Binnen de oude regels was het niet mogelijk om een 
PGB te krijgen wanneer deelnemers hun volledige bud-
get (met verblijf) wilden inzetten bij een zorginstelling 
die een contract heeft met het zorgkantoor. De budget-
houder kreeg dan Zin (Zorg in natura). Dit leverde pro-
blemen op bij zorginstellingen met wonen die werkten 
met PGB-indicaties en een contract met het zorgkantoor 
gingen afsluiten. In het nieuwe besluit kan een budget-
houder die bijvoorbeeld al woont bij een zorgboerderij 
met een contract bij het zorgkantoor, nu zijn/haar PGB 
houden. Voor nieuwe bewoners geldt wel dat zij Zin krij-
gen wanneer ze alle zorg van de zorginstelling afnemen.
Het idee hierachter is dat het voor kleinschalige wooni-
nitiatieven makkelijker wordt om over te stappen van 
PGB naar Zin.

PGB IN HET BUITENLAND
Voorheen kon je een PGB maximaal 13 weken voor ver-
blijf buiten Nederland inzetten. Binnen de nieuwe regels 
wordt dit uitgebreid naar maximaal één jaar als het gaat 
om de landen binnen de Europese Economische Ruimte 
(d.w.z. alle landen van de Europese Unie plus Liechten-
stein, Noorwegen en IJsland en Zwitserland). De 13-we-
ken termijn blijft wel gelden voor de landen buiten deze 
gebieden. Voor palliatief terminale zorg maakt het niet 
uit in welk land de zorg nodig is, deze zorg kun je tot 
maximaal één jaar in het buitenland vanuit je PGB be-
talen.

Bron: zorgboeren.nl
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal

 Sociaal Team


