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VOORWOORD

Beste lezers,
De zomer is weer voorbij. En terwijl jullie (hopelijk) nog even genieten van een mooie 
nazomer en wat laatste zonnestralen, staat er weer een druk jaar voor de deur. 

Een jaar dat ongetwijfeld weer veel pieken en 
dalen zal kennen. Het zal een tijd vol zorgen en 
werken, en lachen en huilen zijn. En als het aan 
ons van de mantelzorger centraal ligt: ook een 
tijd vol ontspanning en leuke activiteiten. 

Wat we met deze editie van de mantelzorger 
centraal vooral hebben proberen te vatten is: 
positiviteit. Want het is gezond om alles zo veel 
mogelijk van de goede kan te bekijken en het 
leven zo sterk mogelijk tegemoet te treden. Al 
is dit natuurlijk niet altijd makkelijk, zeker niet 
wanneer we zwaar op de proef gesteld worden. 

Toch willen we alle mantelzorgers weer een 
beetje helpen en hebben we geprobeerd om zo-
veel mogelijk tips en ontspannende activiteiten 
te verzamelen. Alles wat kan bijdragen aan een 
positieve kijk op het leven. De dagen worden 
misschien weer donkerder, maar dat hoeft niet 
voor onze gemoedstoestand te gelden.

Veel leesplezier en positieve gedachten toe- 
gewenst!

De mantelzorger centraal

3een uitgave van mantelzorgcentraal



Reinier: “Linda overleed mei vorig jaar aan PLS, een 
vorm van ALS. Deze diagnose kreeg zij eind 2012, na 
heel veel onderzoek. Uiteindelijk kon ze nog maar 
weinig. Ze kon niet meer lopen en we moesten al snel 
een ABC-kaart gebruiken zodat ze met haar ogen kon 
aanwijzen wat ze bedoelde. Praten ging niet meer. 
Voor die ruim drie jaar mantelzorg kreeg ik van de 
stad het Mantelzorgbeeldje 2016. Tijdens de uitreiking  
benadrukte ik dat het relationele aspect en in mijn ge-
val de onmacht over niet goed kunnen communiceren, 
veel zwaarder zijn dan de feitelijke zorg. Linda kreeg 
veel thuiszorg, ook omdat ik fulltime werkte. Ik werkte 
veel vanuit huis, maar om het schema rond te krijgen 
heb ik een beroep gedaan op onze dochters en Linda’s 
vriendinnen. Bij hen is echt sprake van mantelzorg: er 
bestaat al een sociale relatie en als iemand binnen die 
relatie hulp nodig heeft, geef je die vanzelfsprekend. 
Linda had dat ook gedaan als een van haar vriendinnen 
hulp nodig gehad zou hebben.” 

Catrien: “Wij waren inmiddels gepensioneerd, dus we 
kwamen graag helpen. Ik heb er geen seconde over ge-
twijfeld.” 

Andy: “Als je een goede vriendin zo achteruit ziet gaan, 
dan wil je iets doen. Dus eigenlijk vond ik het wel fijn dat 
Reinier ons vroeg.” 

Reinier: “Ik heb een handleiding geschreven die de man-
telzorgers, maar ook de thuiszorg, konden gebruiken. 
Linda was vaak overstuur omdat ze niet kon uitleggen 
wat ze bedoelde. Voor mij was die wederzijdse onmacht 
uiteindelijk het zwaarst.” 

Catrien: “Ik vond het ook moeilijk om Linda zo te zien, 
maar ik was heel blij dat jij – en wij een beetje – ervoor 
zorgden dat ze thuis kon blijven wonen.” 

Reinier: “Het hielp me erg dat ik de zorg uit handen kon 
geven aan vertrouwde mensen. Daarnaast had ik veel 
aan het Steunpunt Mantelzorg en ben ik ook mijn werk-
gever, de gemeente Zoetermeer, zeer dankbaar dat die 
mij de ruimte gaf om mijn vrouw tot haar einde te kun-
nen helpen.” 
 

Reinier Laman Trip (61) uit Zoetermeer 
zorgde ruim drie jaar voor zijn zieke vrouw 
Linda Westendorp. Hij kreeg daarbij elke 
donderdag hulp van vier vriendinnen van 
Linda: Hannie Boom (69), Anita Brinkman 
(71), Catrien Theil (71) en Andy Deierkauf 
(67). Catrien en Andy zijn ook aanwezig bij 
ons gesprek.

Ik ben een mantelzorger...
INTERVIEW: 

De wethouder reikte, tijdens de Dag van de Mantelzorg 
2016, het mantelzorgbeeldje uit aan Reinier Laman Trip. 
“De zwaarte is niet zozeer de zorg, maar vooral de men-
tale belasting”, reageerde Reinier.
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Tips voor mantelzorgers
• Zoek informatie over 

het ziektebeeld. 
Des te meer je 
weet, des te meer 
begrip en hoe beter 
je kunt zorgen.

• Zoek informatie over 
familie- en patiën-
ten-organisaties. 
Zorg dat je er niet 
alleen voor staat.

• Voorkom een iso-
lement en zorg ook 
goed voor jezelf.

• Praat over je problemen 
met je naasten.

• Maak gebruik van lotge-
notencontact: vind erken-
ning, herkenning, tips en 
steun. Leed delen is ook 
helen!

• Geef jezelf ook eens een 
schouderklopje als het 

goed gaat. Dat 
geeft energie.

• Vergeef jezelf voor 
eventuele fouten, per-
fectie is onmogelijk.
• Maak jezelf niet 
onmisbaar. Probeer 
ook anderen in de zorg 
te betrekken: deel de 
zorg.

• Probeer te accepte-
ren dat het is zoals het 

is.
• Probeer om een beetje 

met de dag te leven, geniet 
ervan als het goed gaat,  

morgen zien we wel weer.
• Zoek goede hulpverleners.
• Als je de oorzaak van je 
stress kent, zoek dan naar de 

oplossing met anderen voor 
bijvoorbeeld je angsten, je 
dagbesteding, je inkomen.  

Vind samen een oplossing.
• Mensen in de omgeving zeggen 

vaak: “Laat het me weten als ik 
iets kan doen!” Vraag dan ook 
eens aan ze wat ze concreet zou-
den kunnen of willen betekenen. 
Zo krijg je zicht op wat er aan 
ondersteuning mogelijk is door 
vrienden, familie of buren.  
Daarmee doe je de ander ook  
heel vaak een plezier.

• Onthoud: “NIVEA”. Nivea staat 
voor ‘Niet Invullen Voor Een 
Ander’, maar vragen. We denken 
vaak dat we een ander belasten, 
maar is dat ook zo? Heb je het al 
eens gevraagd?

• Wanneer je beschikking hebt 
over een computer, tablet of 
smartphone: er zijn vele apps en 
websites die je kunnen steunen 
in de zorg. 

Mantelzorg is een belangrijk thema voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Juist omdat gemeenten verantwoordelijk 
zijn voor de ondersteuning van mantel-
zorgers. 

Mezzo stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt poli-
tieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De  
verkiezingen zijn op 21 maart 2018. Mezzo vraagt in dit pamflet  
aandacht voor de volgende punten:

• Mantelzorgwaardering, 
 erkenning van de zorg voor een naaste.
• Keukentafelgesprek, 
 ook altijd aandacht voor mantelzorgers.
• Onafhankelijke cliëntondersteuning, 
 wegwijzer in wirwar van regels.
• Vervangende zorg (respijtzorg), 
 een broodnodige adempauze.
• Integrale ondersteuning, 
 gemeente als regisseur.

HELP HET PAMFLET VERSPREIDEN
Helpt u ook mee deze speerpunten te verspreiden? Zodat mantelzor-
gers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passen-
de ondersteuning. Het volledige pamflet vind je op www.mezzo.nl.

5 SPEERPUNTEN MANTELZORG VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór 30 oktober naar  
E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een culinair verassingspakket verloot. Je kunt 
het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Postbus 269, 2800 Gouda.
De winnaar van de prijsvraag uit de vorige editie was Ria Gilhuis uit Waddinxveen. Zij gaf het goede antwoord:  
Zonnestraal. Mevrouw Gilhuis won een Rituals verrassingspakket.

PU
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GEVULDE PAPRIKA’S MET SPINAZIE EN CHAMPIGNONS
Een heerlijk en gezond gerecht voor op een warme nazomerdag.

BEREIDING 
1. Snijd de bovenkant van de paprika, houd achter als 

deksel. Verwijder de zaadjes en de zaadlijsten. 
2. Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. 
3. Snijd de champignons in vieren. Verhit de olie in een 

pan en bak de champignons en de uien 2 tot 3 minu-
ten. Breng op smaak met peper en zout.

4. Was de spinazie en laat de blaadjes met aanhangend 
vocht in een pan al roerend op hoog vuur slinken. 
Laat uitlekken in een zeef en breng op smaak met 
peper en zout. Verwarm de oven voor op 200 °C. 

5. Kruis de tomaten in en dompel ze even onder in ko-
kend water. Verwijder de schil, halveer ze, verwijder 
de zaadjes en snijd het vruchtvlees in stukjes. 

6. Snijd de bieslook in stukjes. Bestrooi de binnenkant 

Ingrediënten:
• 6 rode paprika’s
• 120 g witte rijst
• 200 g champignons
• 3 el olie
• 2 uien, gesnipperd
• 500 g spinazie
• 300 g tomaten

• een paar sprietjes 
bieslook

• 200 g Emmentaler 
kaas, geraspt

• ¼ l groentebouillon
• 2 eierdooiers
• 2 el citroensap

• zout
• versgemalen peper

Benodigheden:
• ovenschaal met 
 hoge rand

van de paprika’s met zout naar smaak.
7. Meng de rijst met het champignon-uienmengsel, 

de spinazie, tomaten, bieslook en kaas. Vul hier de 
paprika’s mee. Zet de paprika’s in de ovenschaal en 
doe de deksels erop. 

8. Giet de bouillon om de paprika’s heen en bak de 
paprika’s 30 minuten onder in de oven. Dek de oven-
schaal af met aluminiumfolie en bak de paprika’s nog 
45 minuten. 

9. Klop de eidooiers schuimig en voeg beetje bij beetje 
het citroensap toe. Giet het vocht uit de ovenschaal 
in een pan en breng aan de kook. Klop 5 el van het 
hete vocht door het eimengsel. Neem de pan van het 
vuur en giet de rest van het vocht al kloppend bij het 
eimengsel. Serveer de saus bij de paprika’s. B
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stad in het uiterste zuiden van Limburg

orgaan in de buik dat het bloed zuivert

deze straling wordt veel gebruikt in ziekenhuizen

afgebakend gebied waarbinnen een organisatie gezag uitoefent

samenklank van op zijn minst drie tonen

alles wat een werknemer ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking

apparaat dat de tijd aangeeft

alcoholische drank van gegist druivensap

iets meemaken

tijdseenheid met een duur van één miljardste seconde
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Fello is een app waarmee je de zorg voor iemand inzichtelijk kunt 
maken en kunt delen, bijvoorbeeld met familieleden en vrienden. 
Maar iedereen die een handje mee wil helpen, is welkom. Dus ook 
buren en professionals uit de zorg. De app draait op je laptop, tablet 
en smartphone zodat je alle informatie overal bij de hand hebt. Zoals 
de makers zelf zeggen: ‘Fello maakt samen zorgen simpel’.

Fello App

HOE WERKT HET?
Je familie en vrienden komen samen 
in een zorggroep. Samen deel je een 
familieagenda en zie je in één oogop-
slag wie wat wanneer gaat doen. Is 
er een nieuwe afspraak? Of een nieu-
we chat? Dan krijgt iedereen meteen 
een seintje. Wat in jullie zorggroep 
gebeurt, gaat niemand wat aan. Lo-
gisch. Daarom blijft alles wat jullie 
delen en zeggen keurig binnen jullie 
groep.

FUNCTIES
In elke zorggroep kun je gebruik ma-
ken van dezelfde functies. Je hebt de 
volgende opties:

• Berichten: Wissel bijvoorbeeld met 
elkaar uit hoe een bezoek is verlo-
pen of geef andere informatie door. 
Stuur berichten aan één persoon of 
aan de hele groep. Via de chat is ie-
dereen meteen op de hoogte.

• Agenda: Maak een nieuwe afspraak 
of bekijk bestaande afspraken. Is 
een van jullie onmisbaar bij een af-
spraak? Geef dat even aan bij het in-
plannen van de afspraak. Zodat de 
helpende hand een seintje krijgt. 

• Taken: Voeg taken toe die gedaan 
moeten worden of pak een be-
staande taak op. 

• Datumprikker: Plan een moment 
waarop meerdere mensen samen 

kunnen komen of gebruik de optie 
om te kijken wie er bijvoorbeeld 
met een ziekenhuisbezoek mee 
kan.

• Overzicht: Hier kun je alle berich-
ten, geplande afspraken en taken 
zien.

DOWNLOAD DE APP
De website is via elke browser te ge-
bruiken, maar wij raden zeker aan de 
app te installeren. Wanneer iemand 
dan contact opneemt, krijg je daar 
een melding van. De app is er voor 
iOS en Android en is te downloaden 
via www.fello.nl of de appstore.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Dag van de Mantelzorg 

Bij de mantelzorginloop zijn altijd een professional  
en een ervaringsdeskundige aanwezig. Kunnen we je 
desondanks niet verder helpen? Dan zullen we je altijd 
doorverwijzen naar iemand die dat wel kan!

Heb je als mantelzorger een korte vraag, of heb 
je advies of een luisterend oor nodig? Of zou je 
gewoon graag andere mantelzorgers willen ont-
moeten? Dan ben je van harte welkom tijdens de 
mantelzorginloop!

Ook dit jaar willen we alle mantelzorgers 
weer in het zonnetje zetten op de Dag 
van de Mantelzorg. Deze vindt plaats 
op maandag 13 november in de Goudse 
Schouwburg. 

Na een ontvangst met koffie/thee, begint 
een voorstelling van theatergroep ‘De Pau-
wergirls’. Deze vrolijke dames brengen voor 
elk publiek heerlijke muziek, driestemmige 
zang en theater met een knipoog! Je kunt 
luisteren naar herkenbare liedjes van de 
jaren ’40 tot nu. Vaak met een grap of een 
verrassende inval. Maak je agenda vast vrij 
en kom naar de Dag van de Mantelzorg!

PROGRAMMA: 
13:30 uur: Muzikaal ontvangst met koffie /  
 thee in het theatercafé
14:00 uur: Een spetterende voorstelling van  
 de Pauwergirls in de kleine zaal
15.00 uur: Hapje en drankje in het  
 theatercafé
16:30 uur: Einde

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven voor de Dag van de Mantel-
zorg kan door een e-mail te sturen naar  
E. gouda@mantelzorgcentraal.nl, of via T. 
088 02 34 225. 

MANTELZORGINLOOP
DATA MANTELZORGINLOOP:
Dinsdag 3 oktober, 7 november en 5 december 
in het Nelson Mandela Centrum (Bernadottelaan 79).

Dinsdag 10 oktober, 14 november en 12 december 
in de Buurtstee (Gildenburg 1).

Dinsdag 17 oktober, 21 november en 19 december 
in de Walvis (Walvisstraat 1).

Tijd: van 15.00 tot 16.00 uur
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Huishoudelijke Hulp Toelage: 
Geen nieuwe 
aanvragen  
meer mogelijk!

MANTELZORGER, STA STIL  
BIJ MORELE DILEMMA’S
Mantelzorg gaat vaak gepaard met morele dillema’s. 
Dillema’s die voortvloeien uit de waarden en normen 
van mensen. Soms besef je je dat niet eens, omdat jouw 
waarden en normen voor jou vanzelfsprekend zijn. 

Het verschilt van persoon tot persoon of en wanneer je een mo-
reel dilemma ervaart. Tot nu toe is er maar weinig over deze the-
ma’s geschreven en gesproken. Volgens mr. Kruijswijk, project-
leider sociale zorg, zou dit moeten veranderen. Mensen zouden 
opener moeten zijn over de dillema’s die zij ervaren.

GEVOELENS EN ERVARINGEN
Deze dillema’s noemt mr. Kruijswijk ‘zachte thema’s’. Het is de 
laag die onder de directe mantelzorg ligt. ‘Praktische oplossin-
gen, zoals bijvoorbeeld respijtzorg, komen vooral tot hun recht 
wanneer er eerst aandacht is voor de morele dilemma’s die spe-
len rondom het benutten van respijtzorg. Stel bijvoorbeeld dat 
een zorgontvanger niet wil dat een ander dan de mantelzorger 
de zorgtaken soms overneemt, en de mantelzorger daarin mee-
gaat omdat hij of zij zichzelf niet op de voorgrond wil dringen. Dan 
gaat de wens van de zorgontvanger voor de nood van de mantel-
zorger. Aandacht hebben voor de gevoelens en ervaringen van 
álle betrokkenen, leidt tot betere zorg en een hoger welbevinden 
van zorgontvangers, mantelzorgers en beroepskrachten.’

WAARDEN EN NORMEN
Volgens Kruijswijk worden vraagstukken en problemen rondom 
mantelzorg nu vaak praktisch opgelost. De vraag eronder komt 
zelden aan bod. ‘ Vragen als ‘Wil ik dit wel?’ of ‘Doe ik het wel 
goed?’. Zorg is niet alleen maar praktisch, het zit vol met waar-
den en normen die niet worden uitgesproken.

Sta ook eens stil bij deze onderwerpen. Ga met mensen uit je 
omgeving het gesprek aan. Of neem contact op met het Sociaal 
Team (zie colofon op pagina 2 voor contactgegevens).

De gemeente Gouda heeft besloten dat de 
regeling Huishoudelijke hulp toelage per 
1 januari 2018 stopt. Het college heeft 
besloten dat de huidige gebruikers van 
de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) het 
huidige aantal uren tot eind 2017 blijven 
ontvangen. 

Nieuwe instroom of uitbreiding van het aan-
tal uren in de HHT is per 15 augustus 2017 
niet meer mogelijk. Inwoners die aangeven  
huishoudelijke hulp nodig te hebben kunnen 
hiervoor een melding doen voor de reguliere 
huishoudelijke hulp via een beschikking.

De ambitie van de gemeente is om naast het 
verruimde beleid voor de reguliere huishoude-
lijk hulp, een structurele en gerichte regeling 
te ontwikkelen voor mantelzorgers. Het najaar 
wil het college graag benutten om ook samen 
met de Goudse adviesraad sociaal domein een 
regelarme oplossing te ontwikkelen die man-
telzorgers ontlast als opvolger van de HHT.

Mantelzorgcentraal zal mantelzorgers op de 
hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen 
rondom de HHT. 

SOCIAAL TEAM GOUDA
Het Sociaal Team Gouda is er voor jou 
en je omgeving wanneer je behoefte 
hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons 
terecht met alle vragen waar je in het da-
gelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld 
over je werk, inkomsten, wonen, zorg, 
gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je 
gezin of je relatie. 

Voor meer informatie kijk op de site www. 
sociaalteamgouda.nl, of bel naar T. 088 9004 321.
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Mantelzorger,  
de gemeente Waddinxveen  
wil jou graag bedanken! 

DAG VAN DE 
MANTELZORG

~ 2 0 1 7 ~
Als mantelzorger sta je regelmatig en soms zelfs da-
gelijks klaar voor een familielid, vriend of iemand 
uit de buurt. De gemeente Waddinxveen heeft grote 
waardering voor deze inzet en goede zorgen en geeft 
haar mantelzorgers ook dit jaar, als blijk van waarde-
ring, een cadeaubon t.w.v. € 50,- van het Ondernemers  
Platform Waddinxveen (OPW).

MELD JE AAN ALS MANTELZORGER
Om voor de mantelzorgwaardering 2017 in aanmerking 
te komen, is het belangrijk om je vóór 20 oktober in te 
schrijven als mantelzorger bij Palet Welzijn. Dit kan via 
www.mantelzorgcentraal.nl. Of neem contact met de 
mantelzorg coördinator, mevrouw D. Schipper van Palet 
Welzijn: T. 088 02 34 226 of E. d.schipper@paletwelzijn.nl.

UITREIKING CADEAUBONNEN
De cadeaubon wordt uitgereikt op 10 november, de  
Waddinxveense Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers 
die deze dag niet aanwezig kunnen zijn, krijgen de  
cadeaubon vóór 1 december 2017 thuisbezorgd.

BEN IK EEN MANTELZORGER?
Mantelzorgers geven meer dan gebruikelijke zorg* aan 
een partner, familielid, goede vriend of buur, omdat hij of 
zij beperkingen heeft als gevolg van ziekte, aandoening 
of psychische problemen. Zij doen dit onbetaald, lang-
durig en intensief (gemiddeld 8 uur per week en langer 
dan 3 maanden) en op basis van een persoonlijke relatie.

* Gebruikelijke zorg is hulp en zorg van familie en/of huisgenoten voor  
elkaar. Het gaat om gewone dagelijkse zorg waarvan je kunt verwachten  
dat mensen dat voor elkaar doen, zoals opvoeden, huishoudelijke taken en 
tijdelijke zorg bijvoorbeeld bij ziekte of na ziekenhuis opname.

Op 10 november komen verschillende therapeuten 
en coaches van Extra Zorg Waddinxveen mantel-
zorgers in de watten leggen. Na het openingswoord 
gaan zij met jou/jullie aan de slag. Zo kan je bijvoor-
beeld genieten van een voetmassage, handmas-
sage, schouder-nekmassage, een reiki behandeling 
of een persoonlijk coachingsgesprek. Daarnaast 
zijn er ook groepsgerichte activiteiten waar je aan 
deel kunt nemen. Er worden verschillende thema’s 
aangeboden, zoals “Anders Ontspannen”, “Uit het 
hoofd en in de handen”, “EHBO en Moeder Natuur” 
en “Meer in balans”. We willen je graag uitnodigen 
om eens iets nieuws uit te proberen. 

Je mag deelnemen aan één individuele sessie (on-
geveer 20 min.) en aan één groepssessie (ongeveer 
een uur). Tussen de sessies door is er voldoende ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten en zullen wij ook 
zorgen voor de innerlijke mens.

PROGRAMMA DAG VAN DE MANTELZORG
12.45 uur: Inloop, ophalen persoonlijk 
 programmakaartje
13:15 uur: Openingswoord
13.30 uur: Start workshops
16.45 uur: Afsluiting middag

Locatie: Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen

AANMELDEN
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 27 oktober. 
Het aanmeldformulier is te downloaden via www.
mantelzorgcentraal.nl of af te halen bij Palet Wel-
zijn, ingang Anne Frank Centrum. Op het aanmeld-
formulier kun je aangeven aan welke sessies je wilt 
deelnemen (1ste en 2de keus). We doen ons uiterste 
best om iedereen aan de gewenste sessie deel te 
laten nemen.

VRAGEN? 
Neem dan contact op met Daniëlle Schipper, 
Coördinator Mantelzorg, via T. 088 02 34 226.
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Ervaringsverhaal mevrouw Alie van Dijk

Al meer dan twee jaar ga ik 
iedere maandagochtend samen 
met mijn man met veel plezier 
naar de zitgym in het Anne 
Frank Centrum. De zitgym start 
om kwart voor elf met een ge-
zellige groep enthousiaste man-
nen en vrouwen die slecht ter 
been zijn, of andere gebreken 
hebben waardoor zij niet meer 
zo goed uit de voeten kunnen. 

Onder leiding van onze enthousiaste 
gymlerares Ora Cohen gaan we dan 
aan de slag. We hebben allemaal wel 
een beperking en we zijn niet meer 
de jongste, maar samen met Ora zijn 
er voor iedereen mogelijkheden om 
mee te doen en mee te bewegen. Ora 
is aardig en open in haar omgang. Zij 
kent en beheerst haar vak heel goed, 
niet alleen de verschillende metho-
den, maar ook de theorie die er aan 
ten grondslag ligt. Zij kan daardoor 
de nodige variaties aanbrengen in 

haar lessen. Zij doet haar werk met 
veel enthousiasme en passie en ze 
houdt altijd rekening met onze be-
perkingen. Iedere week heeft zij an-
dere oefeningen die onze stramme 
spieren en gewrichten in beweging 
brengen. We weten natuurlijk al-
lemaal dat dit heel goed is voor ons 
ouder wordende lijf. 

MEEDOEN?
Ik ga graag naar de gym, we hebben 
plezier in wat we doen en er wordt 
veel gelachen. Ik merk dat ik me door 
de oefeningen, die je thuis ook kunt 
doen, makkelijker beweeg. Krijg je 
na het lezen van mijn ervaring zin 
om mee te komen doen? Om ook te 
genieten van drie kwartier bewegen 
met plezier? Kom dan een keer een 
ochtend mee gymmen om te kijken 
of het iets voor je is. Je bent van 
harte welkom op maandagochtend 
om kwart voor elf in het Anne Frank 
Centrum. 

TOON HERMANS

Vandaag is de dag,

hij komt maar één keer,

morgen dan is het

vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet

van het leven, het mag,

maar doe het vandaag,

want vandaag is de dag.

Vandaag

11een uitgave van mantelzorgcentraal



LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

De landelijke dag van de Mantel-
zorg komt er weer aan! De ge-
meente en stichting SAM willen 
je graag in het zonnetje zetten; 
omdat we zeer waarderen wat je 
betekent voor je naaste.

We hebben gekozen voor een ver-
wenavond in Bodegraven Reeuwijk 
en een verwenmiddag in Reeuwijk-
Brug. Hieronder de twee arrange-
menten waaruit je kunt kiezen.

ARRANGEMENT 1
vrijdagavond 10 november
vanaf 19.00 uur
Op de vrijdag organiseren we een 
verwen- en welness avond in het 
Huis van Alles op de Vromade 1 in 

Uitnodiging Dag van de Mantelzorg

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgondersteuning

Bodegraven. Je kunt kiezen uit di-
verse massages en/of beautybe-
handelingen. Ook mannen kunnen 
hier uiteraard gebruik van maken. 
Voor de allerstoersten onder ons is 
er zelfs een barbier. 

ARRANGEMENT 2
zaterdagmiddag 11 november
vanaf 14.30 uur
Deze middag kun je in het Huis van 
Alles Reeuwijk-Brug op de van Sta-
verenstraat 39 genieten van een 
heerlijke High Tea met een mooi 
theatraal tintje. 

Mocht je in Bodegraven wonen 
maar komt het je beter uit om naar 
Reeuwijk-Brug te komen of anders-

om dan kan 
dit uiteraard. De 
twee bovenstaande 
arrangementen zijn geheel 
gratis.

AANMELDEN
Mocht je interesse hebben in een 
van bovenstaande arrangementen 
dan kun je je tot 22 oktober 2017 
opgeven bij Brechtje Simons via E. 
b.simons@samwelzijn.nl of T. 0172 
614 500.

Als je je naam, adres, telefoonnum-
mer en arrangementkeuze achter-
laat dan ontvang je een officiële 
uitnodiging. Heel graag tot 10 of 11 
november!

In 2017 is de tevredenheid over mantelzorgonder-
steuning van Palet Welzijn, SAM en het Sociaal 
Team in Bodegraven-Reeuwijk onderzocht. 

Er is hiermee in kaart gebracht wat de behoeften van 
mantelzorgers zijn, waar het al goed gaat en wat er 
verbeterd kan worden. De mate van tevredenheid is on-
derzocht door middel van een enquête en afgenomen 
onder alle geregistreerde mantelzorgers in Bodegra-
ven-Reeuwijk. 

UITKOMSTEN ONDERZOEK
Veel mantelzorgers voelen een extra belasting door de 
mantelzorgtaken (93%) maar er wordt desondanks wei-

nig gebruik gemaakt van individuele ondersteuning. De 
belasting van mantelzorgers is hoog en daarom is er ook 
behoefte aan verschillende vormen van vervangende 
mantelzorg (oftewel respijt). Verder willen de meeste 
mantelzorgers graag gewaardeerd worden en wil men 
zelf kiezen hoe deze waardering te gebruiken. Een  
cadeaubon werd hierdoor als waardering het meest  
gekozen. 

WAT GAAN WE VERBETEREN?
We willen goed zichtbaar zijn om nog beter in de onder-
steuningsmogelijkheden te kunnen voorzien. De door-
ontwikkeling van het vervangende mantelzorgaanbod 
en het inloopuur dragen hier mogelijk aan bij.
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Speciaal aanbod voor mantelzor-
gers, met flinke korting naar de 
prachtige voorstelling: ‘Met de 
Mantel der Liefde’. 

ONTROEREND MOOI VERHAAL 
OVER MANTELZORG
De 80-jarige Lowie heeft inmiddels 
veel zorg nodig. Zijn zoon Kobe pro-
beert die zorg te bieden. De indruk-
wekkende theatermonoloog Met de 
Mantel der Liefde toont een intiem 
portret van vader en zoon die beiden 

Met De Mantel Der Liefde

Respijtzorg op maat: lucht voor mantelzorgers

proberen vat op het leven te houden. 
En dat leven, maar ook het zorgen 
voor, verloopt inmiddels met vallen 
en opstaan. Lowie en Kobe praten, 
mijmeren, lachen en ruziën over 
van alles. Het leven, de dood, ouwe 
koeien, soep die te heet of juist te 
koud is. Over de fiets die Kobe nooit 
kreeg, over slangen en infusen, de 
Ronde van Vlaanderen en de melk-
boer. Of tante Lena. Wie was dat ei-
genlijk? 

Beide rollen worden vertolkt door 
Kurt Defrancq.

Datum: vrijdagavond 3 november 
2017 
Tijd: 20.30 uur 
Prijs: normaal tarief € 18,50, voor 
mantelzorgers € 12,50 incl. con-
sumptie (max. 2 personen). Bestel je 
ticket(s) online via www.evertshuis.
nl, voor de korting vul je de promo-
tiecode in: Kurt.

Voor veel mantelzorgers is het 
een opgave om alle ballen in 
de lucht te houden. Met name 
wanneer je 24-uurs zorg 
geeft. Juist dan kan de inzet 
van iemand die tijdelijk de 
zorg overneemt een enorme 
verlichting geven. Stichting 
SAM biedt verschillende 
vormen van respijtzorg aan, 
vervangende zorg die past bij 
jouw situatie.

Welke vorm van respijtzorg je kiest, 
hangt af van je wensen en de wen-
sen van degene voor wie je zorgt. De 
zorg kan incidenteel of structureel 
van aard zijn, binnenshuis of bui-
tenshuis, door vrijwilligers of door 
professionals.

Wij kijken graag samen naar wat 
passend is en welke vrijwilliger het 
beste aansluit bij je situatie. Mocht 
er toch specifiekere hulp nodig zijn? 
Dan weten wij met jou ook de weg te 

vinden naar professionele hulp of 
ondersteunende voorzieningen.

WAT KUN JE DOEN?
Neem vrijblijvend contact op met 
mantelzorgondersteuner Brechtje Si-
mons via. E. b.simons@samwelzijn.nl 
of T. 06 49 88 03 05. Ook ben je van 
harte welkom op het inloop uur van 
stichting SAM, iedere donderdag 
van 16.00 tot 17.00 uur. Adres: Rijn-
gaarde 1 te Bodegraven. 
 

WIST U DAT...
Er een aansprakelijkheids-
verzekering is voor mantel-
zorgers en vrijwilligers?

Met de aansprakelijkheidsver-
zekering zijn mantelzorgers en 
vrijwilligers verzekerd tegen 
de meest voorkomende scha-
des. Mocht u hier meer over 
willen weten dan gaat u naar 
de website van de gemeente: 
w w w.bodegraven-reeuwijk.
nl. U kiest dan voor ‘Hulp en 
ondersteuning’ en vervolgens 
voor ‘Vrijwilligerswerk’. 
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Ben je mantelzorger voor iemand die in Zoe-
termeer woont? Tot 15 november is het voor 
mantelzorgers nog mogelijk om de mantel-
zorgwaardering voor 2017 aan te vragen.  
In 2017 bestaat de mantelzorgwaardering 
uit een éénmalige financiële waardering  
van € 200,- en een feestelijke Dag van de 
Mantelzorg op 11 november 2017. 

Mantelzorgers kunnen de mantelzorgwaar-
dering aanvragen via de website van ZoSa-
men: www.zosamen.nl/mantelzorgers. Hier 
kun je ook de voorwaarden vinden waar je 
aan moet voldoen om voor de waardering in 
aanmerking te komen. 

Heb je de mantelzorgwaardering nog niet 
aangevraagd? Doe dit dan vóór 15 november! 

JONGE MANTELZORGERS
Minderjarige mantelzorgers worden gewaar-
deerd via het project 2BeCool. De waardering 
voor jongeren bestaat uit een bioscoopbon, 
goed voor een bioscoopbezoek voor 2 perso-
nen. Jezelf of iemand anders aanmelden kan 
via de website www.2becool.nl.

In het kader van de landelijke Dag van de Mantelzorg brengen we 
Zoetermeerse mantelzorgers weer op een feestelijke manier bij 
elkaar. De Dag van de Mantelzorg vindt dit jaar plaats op zaterdag 
11 november en heeft als thema “mantelzorg doe je samen!”.

Je bent van harte uitgenodigd voor een middag vol lekkers en ge-
zelligheid in het Stadstheater in Zoetermeer. In het vernieuwde 
theatercafé ‘Stage Kitchen & Café’, dat eind september geopend is, 
beleef je het backstagegevoel net zoals de artiesten op het podi-
um. Onder het genot van een hapje en een drankje onderwerpen de 
‘pub-quizmasters’ iedereen aan een set hilarische vragen: hoedje 
op, hoedje af, sportvragen, actualiteiten, plaatjesrondes; alles komt 
aan bod. 

Met deze dag spreekt de gemeente Zoetermeer haar waardering 
en erkenning uit voor de waardevolle zorg die je biedt als mantel-
zorger. Daarom zullen vanuit de gemeente ook wethouder Isabelle 
Vugs- Vink en beleidsmedewerker Hans Wesdijk aanwezig zijn. 

Datum: 11 november
Locatie: Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein 10 te Zoetermeer 
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur

INSCHRIJVEN
Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen naar waardering@
zosamen.nl. Vermeld in de e-mail je naam, adres en telefoonnum-
mer. Je kunt je ook aanmelden tijdens het inloopspreekuur in de 
bibliotheek, op maandagen tussen 15.00 en 16.00 uur. 

Wij hopen jou voor een gezellige middag te ontvangen op 11 november! 

Reminder: Mantelzorg- 
waardering 2017 

DAG VAN DE MANTELZORG 

Uitgelicht: 
MANTELZORGCAFÉ 12 DECEMBER ‘PERSOONSGEBONDEN BUDGET’
Op dinsdagavond 12 december staat het mantelzorgcafé in 
het teken van het persoonsgebonden budget. Het ‘PGB’ is 
een budget dat mensen met een chronische beperking of 
ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in 
te huren voor de zorg die zij nodig hebben door hun beper-
king of ziekte. 

Tijdens deze avond verzorgt Mieke Westmeijer van PerSaldo een 
lezing over het PGB en is er ruimte om vragen te stellen. De lezing 
is zowel bedoeld voor mensen die niet bekend zijn met het gebruik 
van het PGB als voor mensen die het al gebruiken en daarover 
vragen hebben. Vanuit ZoSamen is de coördinator mantelzorg 
aanwezig. 

WAT DOET PERSALDO? 
Per Saldo is sinds 1995 dé landelijke vereni-
ging van en voor budgethouders. Zij zetten zich 
in voor iedereen die met een PGB eigen regie 
over zijn leven voert (meer informatie: www.
pgb.nl).

Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst. 
Stuur een e-mail naar E. registratie@zosamen.nl 
o.v.v. je naam, postcode en telefoonnummer.  
Kijk voor alle data en thema’s van de komende 
mantelzorgcafés en bijeenkomsten in Zoeter-
meer achter in het magazine. 
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Terugblik

Jonge mantelzorgers 
op de middenstip in  
het Kyocera stadion 
Op zaterdagmiddag 17 juni werden jonge mantel-
zorgers en hun gezin groots in het zonnetje gezet 
tijdens een feestelijk evenement in het Kyocera 
stadion in Den Haag. Jonge mantelzorgers groeien 
op in een gezin waar vader of moeder, of een 
broertje of zusje, ziek is. De taken die zij van een 
familielid moeten overnemen, maar ook vooral de 
dagelijkse zorgen, maken hun leven drukker en 
lastiger. 

Met deze middag zorgden PATCHworkZ en 2BeCool er-
voor dat de jonge mantelzorgers alle zorgen van thuis 
even konden vergeten en dat ze, samen met het hele ge-
zin, pret konden maken. Na een welkomstwoord door dr. 
Deirdre Beneken, dé jonge mantelzorger-expert, liepen 
de gezinnen via de spelersbrug het veld op naar de mid-
denstip. 

Er waren verschillende activiteiten waar de jonge 
mantelzorgers en hun gezin aan deel konden ne-
men: er is een mega ooievaar gemaakt op de mid-
denstip, er waren diverse workshops, een storm-
baan, paaltjesvoetbal en een spannende quiz. De 
quiz was niet makkelijk, maar iedereen deed goed 
zijn best. Veel gezinnen gingen dan ook naar huis 
met een mooie prijs! De gelukkigen wonnen bij-
voorbeeld een rondleiding door het Kyocera sta-
dion, mochten met het hele gezin naar de film of 
krijgen een reptielenworkshop aan huis. 

Op de website www.2becool.nl en onze Facebook-
pagina staat een uitgebreide impressie van deze 
dag. Houd voor meer leuk nieuws en activiteiten 
rondom jonge mantelzorgers onze website goed 
in de gaten!
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Beste lezer, alle activiteiten zijn ingedeeld 
per gemeente, je bent echter van harte  
welkom wanneer je een activiteit buiten  
de eigen gemeente wilt bezoeken. 

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

MANTELZORGINLOOP 
Heb je als mantelzorger een korte vraag, advies of 
een luisterend oor nodig, en/of zou je graag andere 
mantelzorgers willen ontmoeten? Dan ben je van 
harte welkom bij onze mantelzorginloop. Er is al-
tijd een professional en een ervaringsdeskundige 
aanwezig.

Locatie: Nelson Mandela Centrum
  (Bernadottelaan 79)
Datum: dinsdag 3 oktober, 7 november en 
  5 december 

Locatie: Buurtstee (Gildenburg 1)
Datum: dinsdag 10 oktober, 14 november en 
  12 december 

Locatie: De Walvis (Walvisstraat 1)
Datum: dinsdag 17 oktober, 21 november en 
  19 december 

Tijd: 15.00 tot 16.00 uur 

THEMABIJEENKOMSTEN
Tijdens de themabijeenkomst zal er iedere keer 
een ander thema besproken worden. Je kunt over 
dit onderwerp vragen stellen aan de professional. 
Het is ook altijd mogelijk om na afloop een kopje 
koffie/thee met elkaar te drinken en andere man-
telzorgers te ontmoeten.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is gewenst 
en kan door een mail te sturen naar E. gouda@
mantelzorgcentraal.nl of te bellen naar T. 088 02 
34 221 

“Mantelzorg en wonen”
Locatie: Nelson Mandela Centrum, 
 Bernadottelaan 79 te Gouda
Datum: donderdag 16 november 
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur.

CURSUS MOE VAN (HET) ZORGEN
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten voor 
zwaar- of overbelaste mantelzorgers. In de cursus 
leer je spanning te herkennen en verminderen en 
je vitaliteit verbeteren. 

De kosten zijn € 15,- voor 3 bijeenkomsten (ben je 
geen mantelzorger dan kun je voor € 30,- mee-
doen). Voor meer informatie kun je contact opne-
men met Inge Verschuur (fysiotherapeut) T. 0182 
54 11 33 of E. i.verschuur@gcgoverwelle.nl.

Locatie: Gezondheidscentrum Goverwelle, 
 Middenmolenplein 1 te Gouda 
 (tweede verdieping)
Datum: 1, 8 en 15 december
Tijd: 13.30 tot 14.15 uur (uitloop tot 14.30 uur)

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Iedere tweede woensdag van de maand wordt er 
in het Anne Frank Centrum een bijeenkomst geor-
ganiseerd voor mensen die te maken hebben met 
dementie. Mensen met dementie, mantelzorgers, 
familieleden en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom. De toegang is vrij. 

Locatie:  Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen 
Datum:  Woensdagavond 11 oktober, 
 8 november en 13 december
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elly Smit, E. ellysmit56@gmail.com of T. 06 15 95 
32 55.

BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS EN 
FAMILIELEDEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET 
AUTISME
Autisme? Het is niet altijd goed uit te leggen wat 
het betekent voor degene die het heeft, maar ook 
niet voor zijn of haar omgeving. Het kan daarom 
fijn zijn om mensen te treffen die hetzelfde mee-
maken. De bijeenkomsten worden begeleid door 
Trudi Belgraver (autisme specialist) en Lianne En-
gelen (ervaringsdeskundige). De bijeenkomsten 
zijn gratis, echter de koffie en thee is voor eigen 
rekening.

Locatie: Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen 
 (Let op! Nieuwe locatie)
Datum:  Dinsdagavond 7 november 
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur

DAG VAN DE MANTELZORG 2017
Zie pagina lokaal nieuws voor het programma van 
deze dag.

Locatie: Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen 
Datum: Vrijdagmiddag 10 november 
Tijd: 12.45 tot 16.45 uur
 

KERSTSTUK MAKEN
Een creatieve ochtend voor mantelzorgers en 
senioren. Onder begeleiding van docent Sandy 
Kuivenhoven, kan je - geheel naar eigen inzicht 
- een kerststuk maken.

Locatie:  Anne Frank Centrum, 
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen 
Datum:  Maandagochtend 18 december
Tijd:  10.30 tot 12.30 uur

Kosten zijn € 20, - incl. materialen en koffie/ 
thee. Aanmelden vóór 8 december bij  
d.schipper@paletwelzijn.nl of via 088 02 34 
226. Wil je er echt een persoonlijke draai aan 
geven, neem dan een eigen bord of schaal mee 
van ongeveer 25 - 30 cm doorsnee.

PIZZASESSIES VOOR JONGE MANTELZORGERS
Iedere 2 maanden wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor jonge mantelzorgers 
van 10 tot 16 jaar. Dit doen wij in samenwer-
king met Stichting Jeugd en Jongerenwerk  
Waddinxveen.

We eten gezamenlijk en doen daarna iets leuks 
met elkaar. Je mag altijd een vriend(in) mee-
nemen. Kijk op de website www.2becool.nl bij 
“Doe je mee!” wanneer de volgende pizza-ses-
sie is en/of volg ons op Facebook. 2Becool is 
een onderdeel van Palet Welzijn.

DIVERSE ACTIVITEITEN
Palet Welzijn biedt een breed scala aan acti-
viteiten waaraan mantelzorgers deel kunnen 
nemen. Je kunt hierbij denken aan ‘plezier in 
bewegen’, internationaal dansen, popkoor, 
country line dance, schilders inloop en nog 
vele andere activiteiten. Het is altijd mogelijk 
om een gratis proefles aan te vragen. 

Voor meer informatie kijk je op de website 
van Palet Welzijn of neem contact op met de  
coördinator activiteiten via T. 088 02 34 247.
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MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
Dinsdag 21 november
“Verwerking van verandering”

Locatie: Lunchcafé De Zoetelaar, 
 Dorpsstraat 99 te Zoetermeer
 in zaal De Eerste Kamer 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur 

MANTELZORGCAFÉ IN DE AVOND
Dinsdagavond 12 december
“Het persoonsgebonden budget”

Locatie: Recreatieruimte Bijdorplaan, 
 Bijdorplaan 471-477 te Zoetermeer 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur in Zaal 4 

Aanmelden is gewenst. Stuur een e-mail naar E. 
registratie@zosamen.nl o.v.v. je naam, postcode 
en telefoonnummer. 

WIJKBIJEENKOMSTEN
De gratis wijkbijeenkomsten staan open voor alle 
mantelzorgers in Zoetermeer. 

Locatie: Recreatiezaal Petuniatuin, 
 Petuniatuin 7a te Zoetermeer 
Datum: 9 oktober en 11 december
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur

Locatie:  Recreatieruimte Nathaliegang 79 
 te Zoetermeer 
Datum: 10 oktober en 12 december
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

INLOOP UUR MANTELZORGONDERSTEUNING 
STICHTING SAM
Ben je mantelzorger? Dan ben je onmisbaar voor 
je omgeving én de samenleving. En dan kun je  
misschien zelf af en toe ook wel wat hulp of steun 
gebruiken.

Heb je een vraag of wil je advies over mantel- 
zorgondersteuning? Of heb je behoefte aan een 
luisterend oor? Iedere donderdag is er een in-
loop uur voor mantelzorgers van stichting SAM in  
dienstencentrum Rijngaarde. 

Je kunt vrij inlopen of een afspraak maken met 
mantelzorgondersteuner Brechtje Simons (zie  
colofon).

Locatie: Dienstencentrum Rijngaarde, 
 Rijngaarde 1 te Bodegraven
Datum: Iedere donderdag
Tijd:  16.00 tot 17.00 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. 
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. Wil je 
meer informatie? Dan kun je contact opnemen met 
de coördinator mantelzorg. 
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Het levenstestament: misschien niet het eerste onderwerp dat je ver-
wacht in een magazine dat in het teken staat van positiviteit. Maar zorgen 
dat alles goed geregeld is voor jezelf en je naasten, kan een hoop ellende, 
vervelende situaties en negativiteit voorkomen. 

Het levenstestament

Veel mensen stellen een testament 
op voor wanneer zij overlijden. 
Maar ook tijdens je leven kan het 
gebeuren dat je niet meer in staat 
bent om zelf je zaken te regelen. 
Bijvoorbeeld door een ziekte of een 
beroerte. Voor dat soort gevallen is 
het goed om een levenstestament 
op te stellen. Hierin leg je vast wie 
je regelzaken overneemt als je dat 
zelf niet meer kunt.

Een levenstestament treedt in 
werking op het moment dat je zelf 
niet meer in staat bent om beslis-
singen te nemen, je eigen belangen 
te behartigen of zelfstandig zaken 
te regelen. Op dat moment neemt 
iemand anders deze zaken van je 
over. In je levenstestament geef 
je aan welke persoon je daartoe 
machtigt. Je kiest voor een persoon 
die je vertrouwt. Deze persoon 
moet de wensen die je in het testa-
ment opneemt, respecteren.

WAT KUN JE VASTLEGGEN  
IN EEN LEVENSTESTAMENT?
In je levenstestament kun je ver-

schillende dingen vastleggen. Wat 
je precies vastlegt, bepaal je zelf. 
• administratieve zaken, zoals  

het betalen van rekeningen, het 
beheren van je bankzaken en  
belastingaangifte doen;

• zaken met betrekking tot je  
woning, zoals de eventuele ver-
koop ervan, het leeghalen van de 
woning en het onderbrengen van 
je huisdieren;

• schenkingen die je wilt (blijven) 
doen en onder welke voorwaar-
den;

• persoonlijke belangen, zoals be-
slissingen over opname in een 
verpleeghuis of thuisverpleging;

• medische wensen, bijvoorbeeld 
over bepaalde behandelingen;

• je zakelijke belangen, als je on-
dernemer bent.

WAAROM EEN  
LEVENSTESTAMENT?
Als je het zelf niet meer kunt, mogen 
je naasten niet zomaar beslissingen 
voor je nemen. Daarvoor hebben ze 
je machtiging nodig. Die machtiging 
leg je vast in het levenstestament. 

Heb je geen levenstestament, dan 
zal de kantonrechter een mentor, 
bewindvoerder of curator aanstel-
len die je zaken behartigt als je dat 
zelf niet meer kunt. Voor je naasten 
kan dat zeer ingrijpend zijn.

HOE MAAK IK EEN  
LEVENSTESTAMENT?
Je kunt het levenstestament zelf 
opstellen, maar je kunt hiervoor 
ook naar een notaris gaan. Die legt 
je wensen vast in een notariële 
akte. Als je dat wilt, schrijft hij de 
akte bij in het Centraal Levenstes-
tamentenregister (CLTR). Zo weet 
je zeker dat deze altijd terug te vin-
den is. De notaris of de rechter kan 
de akte raadplegen op het moment 
dat je niet meer wilsbekwaam bent. 
Je kunt zelf aangeven wie de akte 
nog meer mogen bekijken. De akte 
blijft altijd geldig, maar je kunt hem 
op elk moment wijzigen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie kun je vinden 
op de website van de Koninklijke  
Notariële Beroepsorganisatie 
(www.notaris.nl/levenstestament). 
Daar kun je eventueel ook een no-
taris zoeken.

Bron: www.stemvandemantelzorger.nl
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Samen zorgen in Zoetermeer

Volg ons nu ook op Facebook via
facebook.com/mantelzorgcentraal


