
MANTELZORG
U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

4e jaargang, oktober 2018



Nuttige websites en adressen
 
· www.mantelzorgnet.nl
· www.mezzo.nl
· www.respijtwijzer.nl
· www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
· www.dewolden.nl/wmo
· www.handeninhuis.nl
· www.meedrenthe.nl
· www.welzijndewolden.nl
· www.zorgbelang-drenthe.nl
· www.opkracht.nl
· www.nationaalmantelzorgpanel.nl
· www.familievan.nl
 
► Vrijwillige thuisondersteuning/mantelzorgondersteuning/
maatschappelijke dienstverlening als formulierenbrigade
en klussendienst
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: gerriederoo@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Contactpunt Mantelzorg/vrijwillig ouderenadvies
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: jannieschuring@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Consulente informele zorg (o.a. jonge mantelzorgers)
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: aïshaslot@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Informatiepunt Geldzaken De Wolden
T: 0528-21 70 22
E: info@informatiepuntgeldzaken.nl
I: www.informatiepuntgeldzaken.nl
 
► ViP De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: info@vipdewolden.nl
I: www.vipdewolden.nl
 
► Hospice Willem de Boer Huis
Duymaer van Twistweg 2, 7909 CB Hoogeveen
T: 0528-37 35 99
I: www.hospicehoogeveen.nl
Een ” bijna-als-thuis-huis” voor mensen in een laatste fase
 
► Hospice Eesinge
Hoogeveenseweg 27, 7943 KA Meppel
T: 0522-47 51 01
E: info@hospicemeppel.nl
I: www.hospicemeppel.nl

 
 
 
► Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe
Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten
T: 06-53316283
E: info@vtzd.nl
I: www.vtzd.nl
 
► Humanitas, Zuid-Drenthe
Onder andere: thuisadministratie, rouwverwerking, vriend-
schappelijk huisbezoek
T: 0528-27 79 92
E: zuid-drenthe@humanitas.nl
I: www.humanitas.nl
 
► Dementheek Hoogeveen
Toon Hermans Huis, Hoofdstraat 1, 7902 EA Hoogeveen
T: 06-21965713
E: info@dementheekhoogeveen.nl
I: www.dementheek-hoogeveen.nl
 
► Dementheek Meppel
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel
T: 0522-49 86 12
E: dementheekmeppel@destouwe.nl
I: www.dementheek-meppel.nl
 
► Rode Kruis afdeling De Wolden
T: 0522-44 27 90
I: www.rodekruis.nl/afdeling/dewolden

Dat verdient een bloemetje!
 
De actie “Dat verdient een bloemetje” (of bioscoopbon
voor de jongeren) wordt al een aantal jaren georgani-
seerd door gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden
en wel met groot succes! Ook dit jaar vindt deze actie
weer plaats. Kijk op de gemeentesite www.dewolden.
nl of op de website van Welzijn De Wolden www.wel-
zijndewolden.nl voor meer informatie en het aanmelden
hiervoor!
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Voorwoord
 
Voor u ligt de vierde editie van het jaarlijks verschijnende maga-
zine Mantelzorg. Ook dit keer hebben we ons best gedaan er wat
moois van te maken. Interessant is bijvoorbeeld het interview met
de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de inzet
van mantelzorgers. Of de terugblik op het respijtweekend in
Ommen dit jaar.
Hieronder vindt u het programma van de Dag van de Mantelzorg.
Wij hopen u daar te mogen verwelkomen! Vergeet u zich niet aan
te melden vóór 1 november! Het aanmeldingsformulier is los bij-
gevoegd in het magazine.
 
Veel leesplezier gewenst!

Dag van de Mantelzorg 2018
Wanneer u voor een naaste uit uw directe omgeving zorgt
die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is, dan
bent u mantelzorger. U zorgt onbetaald, langdurig en
vaak intensief voor uw naaste. Het is een taak die u
voldoening geeft, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel
van u vraagt.
Daarom organiseren wij ook dit jaar een Dag van de
Mantelzorg.
 
Vrijdag 9 november in ontmoetingscentrum De Ha-
vezate, Dorpsstraat 78, De Wijk
10.00 uur            koffie/thee
10.30 uur            wandelen (vertrek nader te bepalen)
12.15 uur            lunch
14.00 uur            start diverse workshops
(onder andere hand- en stoelmassage, sieraden maken,
keramieken of bloemschikken) 
16.00 uur            borrel
17.30 uur            buffet
19.00 uur            afsluiting buffet
19.30 uur            entertainment in de grote zaal
21.30 uur            afsluiting
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Activiteiten 2018/2019 Contactpunt Mantelzorg
 
9 november    Dag van de Mantelzorg (dit jaar bestaat de Dag van de Mantelzorg 20 jaar. Ook in De Wolden
                        besteden we hier extra aandacht aan.)
13 december  Kerstbingo
Tijd:                 13.30 uur
Locatie:            Buddingehof, Dijkhuizen 66, Ruinerwold
 
Let wel: het afgelopen jaar hebben we tot twee keer toe een activiteit moeten afzeggen omdat er te weinig deelname
was. Nu kan het zijn dat het onderwerp niet interessant genoeg is of u de activiteit niet geschikt vindt voor uzelf. Om
welke reden het ook gaat, voor het komende jaar gaan we een minimumaantal deelnemers vaststellen voor het doorgaan
van een activiteit. Wij verzoeken u dus om u wel aan te melden, zodat u niet voor de bekende dichte deur staat als de
activiteit wellicht gecanceld is wegens te weinig aanmeldingen.
 
17 januari       Nieuwjaarsborrel
Tijd:                 19.00-21.00 uur
Locatie:            Buitencentrum De Poort, Kloosterstraat 12, Ruinen
7 maart           Themabijeenkomst Keukentafelgesprekken (m.m.v. WMO-consulent)
Locatie:            Buddingehof, Dijkhuizen 66, Ruinerwold
23, 24, 25 mei Respijtweekend (locatie nog nader te bepalen)
27 juni             Pitch en Putt Koekange
Locatie:            Weerwille 16, Ruinerwold
12 september  Bezoek aan RTV Drenthe (bij veel aanmeldingen, ook deelname op 19 september)
19 september  Bezoek aan RTV Drenthe
8 november     Dag van de Mantelzorg
Locatie:            ontmoetingscentrum De Havezate, Dorpsstraat 78, De Wijk
17 december   Kerstmiddag met de traditionele bingo
Locatie:            ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Oosterweg 14, Zuidwolde
 
Circa drie weken voorafgaande aan de activiteit ontvangt u een officiële uitnodiging.
De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur, met uitzondering van 17 januari 2019.
______________________________________________________________________________________________
Wilt u graag komen maar is er thuis iemand nodig die een oogje in het zeil houdt, of heeft u geen vervoer, neem dan
contact op met jannieschuring@welzijndewolden.nl. Samen worden dan de mogelijkheden bekeken.

Activiteiten 2019 jonge mantelzorgers
 
Activiteiten: 12-  (kinderen op de basisschool)
• Medio mei Levend Stratego                                             
• Medio september Schilderworkshop          
 
Activiteiten: 12+ (vanaf voortgezet onderwijs t/m 23 jaar)
• Medio april Klimhal                           
• Medio september Graffiti workshop                           
 
Activiteit 16+  (16 t/m 23 jaar)
• Medio maart Escaperoom                                     
 
Voor alle leeftijden
(van de onderstaande drie uitjes zijn de data nog niet bekend)
♦ Wedstrijd FC Groningen
♦ Apenheul (activiteit in samenwerking met de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Coevorden)
♦ Activiteit op de Dag van de Mantelzorg
Ongeveer drie weken voorafgaande aan de activiteit ontvang je een officiële uitnodiging. Volg ons op Facebook en In-
stagram.
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Terugblik respijtweekend
voor mantelzorgers
 
Op vrijdagmiddag 25 mei kwamen 13 mantelzorgers, uit de
regio De Wolden, Meppel en Westerveld, één voor één
binnendruppelen voor een weekend in Ommen om te ont-
spannen. Sommigen waren vaker meegeweest, maar voor
een flink aantal was het de eerste keer. Dat was te merken... 
een beetje onwennig en aarzelend. Maar de koffie met
enorm lekker gebak maakte al veel goed.
Om elkaar wat beter te leren kennen, gingen we eerst maar
eens op speelse wijze de namen oefenen. Dat gaf al regel-
matig een reden tot flinke lachsalvo’s. Vervolgens werd het
wel even wat serieuzer. We vroegen om iemand op te
zoeken die je nog niet kende. Daarbij was het de bedoeling
om de ander te bevragen over de thuissituatie. Vervolgens
vertelden ze iets over elkaar. Daaruit bleek dat iedereen
toch redelijk goed in luisteren en onthouden is.

 
Het was prachtig weer en er was nog lekker de tijd om even
buiten te vertoeven, waarna een heerlijk en goed verzorgd
diner op ons wachtte. Aansluitend hadden de “Pauwergirls”
een mooi optreden voor de groep. Waarbij de muziek zo
aanstekelijk was dat de voetjes van de vloer gingen. Fana-
tiek als de deelnemers waren, gingen ze voor de hoofdprijs
en eeuwige roem bij de muziekquiz. Zij sloten af met de
vertolking van een prachtig aangepast lied speciaal voor de
deelnemers, waarbij niet iedereen de ogen droog kon
houden. Een mooie blijk van waardering, die echt gevoeld
werd. Tot in de late uurtjes was het nog goed toeven op de
prachtige terrassen aan de Vecht.
 
Zaterdag begonnen we met een heerlijk verzorgd ontbijt.
Na even relaxen volgden een stadswandeling, een beste
lunch, konden mensen even winkelen, slaap inhalen of
gewoon weer in de luie stoel.
 

In de middag stond een workshop dakpan beschilderen op
het programma. Helaas hadden we de tocht ernaartoe niet
goed ingeschat. De loopafstand was voor menigeen te lang.
Bovendien waren de temperaturen tot tropische hoogte
gestegen. Gelukkig kon iedereen wel redelijk bijkomen en
het bleek maar weer dat mantelzorgers over een enorme
veerkracht beschikken. Chapeau! In de avond werd er
gedineerd in het stadje met ongekend mooi weer, buiten
onder de parasol. Een enkeling vond het daarna ook wel
welletjes. Maar menigeen verbleef vervolgens nog lange
tijd op het terras. Er werd flink gelachen en er volgden se-
rieuze gesprekken.
 

Quotes van onze deelnemers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ga zo maar door. Superlatieven te kort. Begeleiders
Cetrin Snippe en Marian Metselaar zagen de bevestiging
van het nut om mee te gaan met weekenden als deze. De
deelnemers kijken sowieso reikhalzend uit naar de terug-
komavond over een paar maanden.

“ ‘Het was leuk, maar ik ga niet meer
mee. Voor mij was het te druk in ver-

band met mijn leeftijd.’
‘Ik voelde me zomaar vrij om mijn ver-

haal te delen; anders ben ik niet zo
scheutig.’

‘Ik had niet gedacht dat er zoveel
raakvlekken zouden zijn tussen al

deze mantelzorgers.’
‘Tjonge, wat had ik veel aan de tips
van één van de mededeelnemers.’

‘Ik ga graag nog eens mee, maar dan
het liefst nog een dagje langer om ook
even meer momenten voor mezelf te

hebben.’
‘Goh, wat heb ik geslapen, sorry

hoor…’
‘Wat was dat eten geweldig zeg. Aan
het ontbijt werd ik wat hebberig. Nor-

maal eet ik even snel wat tussendoor.’ ”
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Themabijeenkomst
ergotherapie
 
Op 13 september jl. zijn we met een relatief kleine groep bij
elkaar geweest in Zuidwolde.
Deze informatieve bijeenkomst stond in het teken van de
ergotherapeut. Ze heeft uitleg gegeven over diverse hulp-
middelen.
Ergotherapie stelt mensen in staat om (opnieuw) hun da-
gelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer naar te-
vredenheid lukt. Dit kan het gevolg zijn van lichamelijke of
mentale problemen.
Het werkterrein van de ergotherapeut is breed. Binnen de
praktijd is er veel ervaring met aandoeningen op het gebied
van luchtwegen, geriatrie, reumatologie en neurologie. U
kunt terecht met vragen over de persoonlijke verzorging,
de mobiliteit, de uitvoer en organisatie van het huishouden,
het uitvoeren van werk, het uitvoeren van hobby’s en het
deelnemen aan sociale contacten.
Samen met u wordt er naar een oplossing voor uw probleem
gezocht. De ergotherapeut kan u adviseren op het gebied
van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Het
gebruik en de toepassing kan met u getraind worden. De
ergotherapeut regelt tevens de aanvraag voor voorzienin-
gen bij de gemeente (WMO) of de zorgverzekeraar voor u.
Er wordt met leveranciers overlegd om de juiste voorziening
voor u te selecteren.
 
Werkwijze
Ergotherapie vindt vooral in de thuissituatie plaats. Thuis,
maar soms ook op het werk doen zich immers de problemen
voor en daar is de behandeling het meest effectief. Naar
aanleiding van uw vraag zal de ergotherapeut samen met
u bespreken wat er mogelijk is. Hierbij wordt ook uw omge-
ving betrokken, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers of familie.
Zo nodig wordt er een observatie gedaan om in kaart te
brengen wat uw beperkingen zijn, maar vooral ook wat uw
mogelijkheden zijn. Vervolgens worden oplossingsmoge-
lijkheden besproken en uitgeprobeerd. Zo nodig overlegt
de ergotherapeut, met uw toestemming, met uw huisarts,
specialist en andere behandelaars. Dit kunnen bijvoorbeeld
een fysiotherapeut, een logopedist of een woonbegeleider
zijn. Aan het einde van de behandeling wordt voor een te-
rugkoppeling aan de betrokken partijen gezorgd.
 
Verwijzing
Er wordt meestal op verwijzing van een huisarts of specia-
list gewerkt. Zij zijn echter ook direct toegankelijk, dit bete-
kent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. In
dit geval wordt uw huisarts of specialist, met uw toestem-
ming, op de hoogte gebracht van het feit dat u in behande-
ling bent en waarom.
 
 
 

Vergoeding
De ergotherapeut wordt betaald door de zorgverzekeraar,
het product zit in de basisverzekering. De eerste tien uur
zijn, op jaarbasis, gratis. Houd hierbij rekening met uw al-
gemene eigen risico. In de regel is dit voldoende voor een
goed advies. Wanneer er sprake is van dementie is het
wenselijk om een aanvullende verzekering af te sluiten
zodat er extra tijd kan worden uitgetrokken om mensen
vaardigheden aan te leren.

Een tropisch paradijs
 
Het Contactpunt Mantelzorg organiseerde op veler verzoek
een dagje uit voor alle mantelzorgers uit gemeente De
Wolden.
Op 7 juni 2018 was het zover. De zon scheen al vroeg
uitbundig zodat iedereen geheel in tropische sferen de bus
instapte (met - hoera - airconditioning) richting de Orchi-
deeën Hoeve in Luttelgeest.
Geheel verfrist kwamen we om half elf aan op onze bestem-
ming. 
Een mooie rondleiding volgde langs vele schitterende or-
chideeën, tropische planten, vissen en dieren. 
Na een lekkere lunch liepen we met vernieuwde energie
een laatste rondje door het park en de tuinwinkel. Nog even
heerlijk relaxen op het bankje bij de flamingo’s tot het tijd
was om te vertrekken. Onder het genot van  een verkoelend
ijsje stapten we daarna de bus weer in. Via de toeristische
route reden we geheel ontspannen naar huis, met als ex-
traatje nog een tussenstop bij een fruitboerderij. 
Al met al was deze dag met recht een heerlijke tropische
verrassingsdag. Bedankt iedereen voor de gezellige dag
samen!
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Nog grotere inzet van mantelzorgers niet realistisch
 
Op 30 juni jl. stond er een interview in dagblad Trouw, gehouden door Marco Visser van de redactie gezondheid en zorg,
met de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de heer Kim Putters.
Daar het krantenartikel niet goed leesbaar in dit magazine kon worden opgenomen, hebben we alleen de tekst overge-
nomen. Hieronder volgt het interview.
 
In het nieuwe zorgstelsel ziet SCP-directeur Kim Putters een belangrijke rol voor de cliëntondersteuner.
Drie jaar is Nederland onderweg naar een nieuw zorgsysteem waarbij mensen minder naar de overheid en meer naar
zichzelf en elkaar moeten kijken. Waar staat Nederland in de overgang van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij?
Deze week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een evaluatie van drie jaar hervormingen in de
langdurige zorg. Kim Putters, de directeur van het SCP, vindt het eigenlijk nog wat vroeg om te zeggen waar Nederland
staat “omdat we pas drie jaar bezig zijn”, zegt hij. “Tegelijkertijd is de beweging van verzorgingsstaat naar participatie-
maatschappij al vijftien tot twintig jaar bezig. Een aantal doelen is dichterbij gekomen. We zien dat mensen langer thuis
wonen en dat de groei van de kosten afvlakt. Problemen zijn er ook. Een van de aannames onder het beleid is dat
mensen meer mantelzorg gaan geven, maar mensen doen al veel. In totaal zijn er 4 miljoen mantelzorgers.
Eén miljoen Nederlanders besteedt er wekelijks meer dan acht uur aan, gedurende meer dan drie maanden. Meer kan
je niet zomaar verwachten. Daarom hebben we in onze evaluatie geschreven dat de overheid zich niet rijk moet rekenen
en zich opnieuw moet bezinnen om te kijken of nog grotere inzet van mantelzorgers wel realistisch is.”
 
Meer mantelzorg en vrijwilligerswerk, staat dat niet haaks op de tijdgeest van individualisering?
“Je moet onderscheid maken tussen mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorg, daar rol je vaak in omdat een familielid
ziek wordt of ouderdomsklachten krijgt. Veel mensen noemen het geen mantelzorg. Je zorgt gewoon voor elkaar. De
betrokkenheid binnen de familie staat los van de tijdgeest en is niet verdwenen.”
“Bij vrijwilligerswerk ligt dat anders. Mensen zijn best te mobiliseren, maar minder structureel. In steden met veel stu-
denten heb je bijvoorbeeld flitsvrijwilligers. Dat zijn studenten die bereid zijn in de weekenden of avonden klusjes te doen,
maar niet elke avond.”
“Over het algemeen zie je dat Nederlanders het vanzelfsprekend vinden om eerst in het eigen netwerk te kijken voordat
ze naar het overheidsloket stappen voor zorg. Blijkbaar heeft discussiëren over dit onderwerp ervoor gezorgd dat we het
goed vinden als we voor elkaar zorgen, buiten de overheid om. Dat betekent niet dat burgers vinden dat zij de hulp
helemaal zelf moeten regelen; zij zien zorg zeker ook als een taak voor de overheid.”
 
Een pijnpunt in het nieuwe stelsel is de toegankelijkheid van zorg. U ziet een belangrijke rol voor een hulpje dat
bijna niemand kent: de cliëntondersteuner.
“Dat is iemand die je helpt om je hulpvraag te formuleren en die je de weg wijst in het zorglandschap. Zo iemand is
onafhankelijk, werkt dus niet voor gemeente of zorginstelling. Hulp van de cliëntondersteuner is in de wet vastgelegd.
Maar zelfs hulpverleners weten vaak niet van het bestaan.”
“Als je zorg wilt, praat je met de gemeente en bijvoorbeeld een zorgkantoor. Als je dat samen doet met een onafhanke-
lijk persoon heb je een sterkere positie. Daar valt nog een wereld te winnen. Het begint ermee dat iedereen weet dat hij
of zij de hulp van een cliëntondersteuner kan aanvragen.”
 
Zorg begint vaak bij de zogeheten keukentafelgesprekken. De gemeente komt langs en bespreekt welke zorg
iemand nodig heeft. Verlopen die gesprekken naar wens?
“De overgrote meerderheid is tevreden over de gesprekken en dat is winst. Mensen geven aan dat ze het prettig vinden
dat zij hun hele verhaal kunnen vertellen. Het gaat niet alleen over steunkousen of de chronische ziekte, maar ook over
kinderen die in de buurt wonen of een buurvrouw die helpt. Maar overheid, realiseer je wel dat er aan tafel machtsver-
schillen zijn. Er is een cliënt en er zijn mensen die indiceren en het geld verdelen. Om ervoor te zorgen dat er gelijkwaar-
digheid is, is de onafhankelijke cliëntondersteuner van belang. Het is belangrijk om daar werk van te maken, want door
het machtsverschil ligt er ongenoegen aan de keukentafel op de loer.”
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Afmelden voor het magazine
 
Het magazine Mantelzorg verschijnt eenmaal per jaar.
Wilt u het magazine niet meer ontvangen? E-mail dan uw
afmelding met naam en adresgegevens naar één van bo-
venstaande mailadressen.

Algemene informatie
 
Welzijn De Wolden
Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde
T 0528-37 86 86
E gerriederoo@welzijndewolden.nl
   jannieschuring@welzijndewolden.nl
   aïshaslot@welzijndewolden.nl
   cetrinsnippe@welzijndewolden.nl
I  www.welzijndewolden.nl

AVG en CPM De Wolden
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)’ in werking getreden. Het
Contactpunt Mantelzorg De Wolden neemt de privacy
van onze mantelzorgers en belangstellenden zeer seri-
eus.
Wij zetten ons maximaal in om de privacy van onze
mantelzorgers en geïnteresseerden te beschermen en
hun gegevens te respecteren.
 
Wat gaat er precies veranderen?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de nieuwe wet
op de bescherming van persoonsgegevens voor u
samen:
• wij zijn volledig transparant over welke gegevens we
van u vastleggen;
• wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor
commerciële doeleinden;
• u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te laten verwijderen;
• u heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen
van uw persoonlijke data).
 
Als u specifieke vragen of opmerkingen heeft over het
gebruik van de gegevens, neem dan contact op met
jannieschuring@welzijndewolden.nl.

Aïsha Slot, consulent informele zorg

Cetrin Snippe, consulent informele zorg

Gerrie de Roo, consulent informele zorg

Jannie Schuring, coördinator Contactpunt Mantelzorg


