
MANTELZORG
U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

1e jaargang – november 2015



 
Dinsdag 10 november staat gemeente De Wolden in het
teken van de mantelzorger.
Het thema dit jaar is “Laat je zien!”
 
“Laat je zien!” staat voor de persoon achter de mantelzorger,
dat je gezien mag worden in deze specifieke rol die je
vervult, dat je daarvoor erkenning krijgt en dat de omgeving
jou als mantelzorger waardeert. “De omgeving”, dat zijn
andere familieleden, vrienden, maar ook de gemeente of
het buurtteam. Je kunt hen om steun en hulp vragen als dat
nodig is. Jij mag er zijn, dus laat jezelf zien!
 
Ook voor de partners waarmee je te maken hebt, is het fijn
als jij je laat zien. Bij de huisarts, bij de gemeente, in het
ziekenhuis, bij het steunpunt Mantelzorg, etcetera.
 
Gemeente De Wolden heeft veel waardering voor het werk
van de mantelzorgers en organiseert jaarlijks de Dag van
de Mantelzorg, met tal van leuke workshops. Dit jaar vindt
deze dag plaats in ontmoetingscentrum De Havezate,
Dorpsstraat 78 in De Wijk.
De Dag van de Mantelzorg in gemeente De Wolden is mede
mogelijk gemaakt door gemeente De Wolden, het Zorgcol-
lectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), De Stouwe, Treant
Zorggroep, en Welzijn De Wolden.
 
Het programma voor deze dag is als volgt: *
12.00 uur Ontvangst
12.15 uur Opening
12.30 uur Warm/koud buffet
13.30 uur Workshops
15.00 uur Koffie/thee
15.20 uur Afsluiting
 
De workshops zijn:
• Ontspanning en beauty
• Keramieken
• Bloemschikken
• Gezonde hapjes maken
• Verkeersveiligheidstest met rijschool Kreeft
 
 
* Opgave voor deze dag is niet meer mogelijk.

Dat verdient een bloemetje!
 
De actie “Dat verdient een bloemetje”, gekoppeld aan de
Dag van de Mantelzorg (of bioscoopbon voor de jonge-
ren) wordt al een aantal jaren georganiseerd door ge-
meente De Wolden en Welzijn De Wolden en wel met
groot succes!
De actie is een waardering voor mantelzorgers uit De
Wolden.
(Deze actie is trouwens niet in de plaats gekomen van
het Nationaal mantelzorgcompliment. Hoe het mantel-
zorgcompliment ingevuld gaat worden in gemeente De
Wolden is nog niet bekend.)
 
Ons bereikt nogal eens de vraag waarom een bedrijf uit
Assen de bloemen bezorgt, en niet iemand uit de buurt.
De bloemen worden gebonden en bezorgd door Alescon
werk/leerbedrijven. Alescon voert voor 6 Drentse ge-
meenten de wet Sociale Werkvoorziening uit, waaronder
gemeente De Wolden. Bloemenzaak Ridderspoor uit
Assen is een onderdeel van Alescon. Op deze manier
dienen we ook nog een maatschappelijk doel.

DAG VAN DE MANTELZORG - DINSDAG 10 NOVEMBER
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Voorwoord
 
De meeste Woldenaren willen zo lang mogelijk thuis wonen met
zoveel mogelijk eigen regie. Zij hebben behoefte aan integrale
ondersteuning en zorg dichtbij door een beperkt aantal bekende
mensen. Dit gegeven ligt ten grondslag aan de grote stelselher-
ziening van zorg en ondersteuning, waar de nieuwe Wmo die per
1 januari 2016 van kracht wordt onderdeel van is. Mantelzorgers
hebben in die zorg en ondersteuning een steeds centralere rol.
Zij kennen degene voor wie ze zorgen en bieden die zorg vanuit
de relatie die ze met de ander hebben.
De nieuwe Wmo benoemt niet alleen nadrukkelijk het belang van
mantelzorgondersteuning maar geeft daarvoor ook de handvat-
ten: Versterken, Verlichten en Verbinden. Het mantelzorgbeleid
zou zich moeten richten op het versterken van de positie en regie
van mantelzorgers en vrijwilligers, het verlichten van mantelzorg
en vrijwilligerswerk en het beter verbinden van informele en for-
mele ondersteuning en zorg.
Ik wens u veel leesplezier!
Paul Leenaarts,directeur-bestuurder Welzijn De Wolden
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Wat is mantelzorg?
 
Mantelzorg is de term voor mensen die onbetaald zorgen
voor een oudere, zieke of gehandicapte met wie zij een
persoonlijke relatie hebben. Het gaat om onbetaalde zorg
voor een naaste dat meer inhoudt dan incidenteel een
handje helpen.
 
De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de
volgende definitie van mantelzorg:
“Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpver-
lenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende
door één of meerdere leden van diens directe omgeving,
waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale
relatie.”
 
Mantelzorg omvat allerlei vormen van langdurige zorg voor
naasten zoals huishoudelijke ondersteuning, verzorging,
emotionele steun en het houden van toezicht. Zorgen voor
een naaste gebeurt meestal uit liefde of plichtsgevoel. De
vooral persoonlijke band en morele plicht vormen een be-
langrijk verschil met vrijwilligerswerk.
 

 
Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze. Men rolt erin
en men heeft vooraf geen idee hoe lang het gaat duren.
Humane redenen voor het verlenen van mantelzorgonder-
steuning zijn onder meer dat mantelzorgers zo goed mo-
gelijk in staat moeten zijn hun taken te verrichten zonder
overbelast te raken en de mogelijkheid moeten hebben om
een leven op te bouwen naast de zorgverlening. Niet elke
vorm van mantelzorgondersteuning levert overbelasting op.
Veel verzorgers herkennen zich ook niet in de term man-
telzorger.

Mantelzorgers kunnen ondersteuningsvragen hebben die
raakvlakken hebben met de volgende terreinen:
a. Informatie, advies en doorverwijzing
b. Emotionele steun, praktische hulp (huishoudelijke hulp
en hand- en spandiensten) en respijtzorg
c. Combinatie arbeid en zorg
d. Materiële en financiële steun
e. Belangenbehartiging en inspraak
f.  Ondersteuning vrijwilligerswerk
 
De Mantelzorgconsulent
Bij Welzijn De Wolden is Gerrie de Roo mantelzorgconsu-
lent waarbij men terecht kan met ondersteuningsvragen.
Bij de mantelzorgconsulent kan men terecht voor een
persoonlijk gesprek. Zij beantwoordt vragen over het thuis
verzorgen van een langdurig zieke, biedt een luisterend oor
en kan helpen met vragen over hulpmiddelen of respijtzorg.
De mantelzorgconsulent kan ook zaken uitzoeken en infor-
matie geven. Ook kan ze regelzaken overnemen, de zorg
coördineren en bemiddelen voor een vrijwilliger, zodat de
mantelzorger de zorg af en toe even uit handen kan geven.
 
Contactpunt mantelzorg (CPM)
Het Contactpunt Mantelzorg is ook ondergebracht bij
Welzijn De Wolden. Coördinator Jannie Schuring van het
Contactpunt organiseert activiteiten voor het ondersteunen
van mantelzorgers in gemeente De Wolden. Hierbij valt te
denken aan:
• lotgenotencontacten;
• organisatie van de Dag van de Mantelzorg;
• belangenbehartiging van mantelzorgers;
• bewustwordingsproces voor mantelzorgers versterken.
 
Er is zoals gezegd een duidelijk verschil in vrijwilligerswerk
en mantelzorg. Hierover ontstaat nogal eens verwarring.
Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Hieronder een korte
uitleg.
 

Mantelzorgers
• Zorgen als een naaste dit nodig heeft
• Vanuit een speciale en emotionele band 
• Soms 24 uur per dag
• Kunnen de zorg niet zomaar beëindigen 
• Doen dit vanzelfsprekend vanuit zichzelf
• Doen soms verpleegkundige handelingen

Vrijwilligers
• Kiezen ervoor om te zorgen
• Bij start is er (nog) geen emotionele band
• Afgebakende tijd, bijv. een dagdeel per week
• Zorg op initiatief beëindigen
• Doen dit vaak vanuit een organisatie
• Verrichten geen verpleegkundige taken
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De jonge mantelzorger
 
Maar wie is nou een jonge mantelzorger? Kort gezegd zijn
het kinderen of jongeren tot 24 jaar die zorgen hebben of
te maken hebben met zorg voor naasten, bijvoorbeeld
ouders, een broer of een zus. Het zijn zorgen die niet bij
hun leeftijd past.
 
Jonge mantelzorger zijn… het overkomt je. Het is een be-
grip, een verzamelnaam voor zoveel verschillende situa-
ties. Bijvoorbeeld het meisje van 12 die naast school haar
moeder helpt met huishoudelijke taken, omdat haar moeder
dit zelf niet kan. Of de jongen van 16 die een vader heeft
met psychiatrische problematiek en daardoor veel zorgen
om zijn vader heeft. Hierin is dus iedere situatie verschillend.
 
Kinderen en jongeren die thuis de zorg voor een ziek, ge-
handicapt of verslaafd familielid op zich nemen, besteden
het grootste deel van hun tijd aan zorgen. Ze verzorgen de
ander, doen het huishouden of nemen taken van de ouders
over. Ook maken ze zich zorgen. Bijvoorbeeld over de si-
tuatie in het gezin of de toestand van de persoon voor wie
ze zorgen.
• Praktisch: vaak te weinig tijd voor eigen bezigheden
• Psychisch: onzekerheid, angst, boosheid en verdriet
• Fysiek: zware lichamelijke taken vergroten het risico op
  rugklachten. Spanning en stress zorgen voor hoofd-
  en buikpijn
• Emotioneel: de emotionele ontwikkeling komt onder druk
  te staan
• Sociaal: weinig contact met leeftijdgenoten en soms zelfs
  in een sociaal isolement raken

 
Modai van Dijk, projectleider jonge mantel-
zorgers bij Welzijn De Wolden, komt graag
in contact met deze groep kinderen en/of
jongeren, om hen te ondersteunen met
advies. Ook worden er verschillende acti-

viteiten georganiseerd, gewoon omdat het leuk is en ont-
spannend voor jonge mantelzorgers, zoals de lasergame
middag op 23 oktober jl. In januari 2016 staat er weer een
grote activiteit gepland. Hou de website en Facebook van
Welzijn De Wolden in de gaten!

“ "Die mantel wordt je toegeworpen
vanaf de hoogste berg. Hem terug-

gooien heeft geen zin. Daar heb je de
kracht niet voor. Gebruik die mantel

en krachten van je. Bundel ze en ver-
warm je naasten ermee. Uiteindelijk
word je sterker en sterker en mis-
schien, ooit, zal die mantel weer

boven op de hoogste berg terechtko-
men." (Bart-Jan Schinkel uit Zuidwol-

de, mantelzorger) ”Mantelzorgboete
 
Wat is de mantelzorgboete en wat betekent dat in de hui-
dige situatie?
 
De mantelzorgboete (kostendelersnorm) houdt in dat een
gepensioneerde die met zijn kind gaat samenwonen minder
AOW ontvangt. Deze zogeheten kostendelersnorm is
frustrerend voor kinderen die voor hun ouders willen zorgen.
Ondanks veel protest onder meer van de PCOB via de
samenwerkende ouderorganisaties CSO, heeft het kabinet
besloten de wet goed te keuren. Er vindt nog wel een on-
derzoek plaats naar de gevolgen.
Vanaf 1 juli 2015 zou gelden dat wanneer een AOW’er met
zijn kind gaat samenwonen, ontvangt hij aanzienlijk minder
pensioenuitkering van de overheid. Het gaat om de helft
van het minimumloon, € 300,- minder dan een volledige
AOW-uitkering (€ 1.040,-).
Medio juni verscheen in het nieuws dat het invoeren van de
zogeheten kostendelersnorm voor AOW’ers is uitgesteld.
 
Op het plan van staatsecretaris Jetta Klijnsma (Sociale
Zaken) kwam veel kritiek, omdat het immers financieel
minder aantrekkelijk zou worden om als ouder een kind of
als kind een ouder in huis te nemen om mantelzorg te
verlenen. Volgens sommigen wordt het daardoor zelfs
onmogelijk gemaakt.
 
Het kabinet is momenteel op verzoek van de PvdA bezig
met een brede visie op mantelzorg. Een alternatief van de
nu in de ijskast gezette maatregel moet daar in passen.
De invoerdatum voor de kostendelersnorm is nu met een
jaar uitgesteld. De bedoeling was deze kostendelersnorm
per 1 juli 2016 in te voeren, maar nu is besloten dat deze
ingaat per 1 januari 2018. In de tussenliggende periode zal
er samen met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en
de gemeenten gekeken worden hoe de mantelzorg moet
worden vormgegeven. Dan zal duidelijk moeten worden
wat de effecten op de mantelzorg zijn, als de kostendelers-
norm in de AOW wordt ingevoerd.

Lasergame spektakel voor jonge vrijwilligers en mantelzorgers
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Respijtweekenden
 
Voor het derde achtereenvolgende jaar gingen mantelzor-
gers van de gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De
Wolden en Meppel gezamenlijk een weekend weg in au-
gustus. Een bont gezelschap van mensen die 1 ding ge-
meen hebben: ze zorgen, intensief, voor een naaste.
Of dat nu een partner of kind is, dat maakt niet uit. Is het
altijd fijn? Nee, dat zeker niet. Of je ermee kunt stoppen als
je het even zat bent? Nee, ook dat zeker niet.
Daarom is het zo prettig om er even tussenuit te gaan. Alle
13 deelnemers hebben op hun manier genoten van een
weekend weg.
 
 “Even geen zorgen voor … maar er wordt voor je ge-
zorgd!” werd door één van de deelnemers hartstochte-
lijk verwoord.
 
Samen eten, huilen, praten, ontspannen en vooral samen
heel veel lachen. Een spel, een uitje, wandelen, en even
helemaal niets hoeven, dat maakt zo’n respijtweekend tot
een succes.
 
Een andere deelnemer merkte op dat het zo heerlijk is dat
je niemand iets uit hoeft te leggen.
Iets wat in “real life” nog wel eens anders is. Bij mensen
met een CVA bijvoorbeeld, daarbij zie je aan de buitenkant
niet wat er aan de hand is. “Jullie zijn zo’n leuk stel hé?”
wordt er dan gezegd. Dat een relatie behoorlijk verandert
als je partner een hersenbeschadiging heeft, wordt niet
gezien en niet erkend. Dat kan behoorlijk pijn doen.

 
Tijdens de respijtweeken-
den laden de mantelzor-
gers zich op om er weer
tegen te kunnen.

 
Om de zorg voor de naaste vol te kunnen blijven houden.
Ook al wordt er vaak met liefde verzorgd of begeleid. Dat
het pittig is, daar is iedereen het wel over eens. Dat het
moeilijk is om dan wel goed voor jezelf te blijven zorgen ook.
Gelukkig ontdekken meer mantelzorgers dat het geen
kwaad kan om er even tussenuit te gaan. Hopelijk kunnen
we nog veel van dit soort weekenden blijven organiseren.
Een aantal deelnemers gaat ook tussentijds voor ontspan-
ning zorgen. Er zijn de afgelopen keer onderlinge afspraken
gemaakt om met een stel eens naar de sauna te gaan. Ook
heerlijk natuurlijk. Opgeladen en tevreden kan er worden
teruggekeken op een geslaagd respijtweekend.
 
Voor 2016 kunnen we melden dat er weer een respijtweek-
end wordt georganiseerd!
Hierover komt meer informatie in het volgende magazine.

Vrijwillige ouderenadviseurs
 
Sinds medio oktober zijn er vrijwillige ouderenadviseurs
werkzaam bij Welzijn De Wolden.
Roel Bremer, Janny Boels, Petra Drost, Sieny Hempen, Ria
Manrho en Illie Muller zijn geschoold door docenten van de
ouderenbonden en hebben recent hun certificaat in ont-
vangst mogen nemen.

   Artizzl Media / Peter Nefkens
 
De aanvraag voor hulp of advies komt binnen bij de buurt-
werker van Welzijn De Wolden met specialisatie ouderen.
De buurtwerker zet vervolgens de hulpvraag uit naar de
vrijwillige ouderenadviseur (voa).
 
De vrijwillige ouderenadviseur biedt hulp bij het zoeken naar
de juiste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg, met als doel ouderen in staat te stellen zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te
laten wonen.
 
De taken kunnen het hele scala aan sociale regelgeving,
regionale en lokale (zorg)voorzieningen beslaan.
 
Zo kan de vrijwillige ouderenadviseur onder andere behulp-
zaam zijn bij:
- het aanvragen van huurtoeslag/zorgtoeslag;
- opname in verzorgings- of verpleeghuis;
- woningaanpassingen;
- het aanvragen van hulpmiddelen, rollator,
  persoonsalarmering;
- het invullen van vervoersformulieren;
- het aanvragen van huishoudelijke hulp.
 
Samenvattend… De vrijwillige ouderenadviseur:
• zet zich in voor individuele ondersteuning en begeleiding
  van ouderen die daarom vragen; 
• doet een terugkoppeling naar de buurtwerker die het
  dossier beheert;
• wordt toegerust voor deze speciale taak door middel van
  een cursus, terugkomdagen en bijscholing.
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Vakantiemogelijkheden
 
► Allegoeds Vakanties organiseert al ruim 40 jaar (aangepaste) vakanties voor ouderen in Nederland. Allegoeds
Vakanties organiseert vakanties voor:
 

• zelfredzame 65-plussers
• ouderen met een lichte zorgvraag
• mantelzorger en hun verzorgde samen
• beginnend dementerenden en hun begeleider
• ouderen met intensieve zorgvraag
Voor meer informatie kijk op de website ww.allegoeds.nl of bel naar
0318-48 51 83.
 
 
 

 
► De Zonnebloem organiseert groepsreizen in binnen- en buitenland voor mensen vanaf 18 jaar die:
• afhankelijk zijn van verpleging en/of persoonlijke verzorging;
• binnen- en/of buitenshuis rolstoelgebonden zijn.
Tot en met verleden jaar waren de nationaal georganiseerde reizen bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben en
afhankelijk zijn van een rolstoel. Met ingang van dit jaar is dit veranderd, en gaat het erom of één van deze twee criteria
op u van toepassing is.
Voor meer informatie bel naar 076-564 63 50 of mail naar klantenteam@zonnebloem.nl.
 
► Het Rode Kruis biedt bijzondere vakanties voor bijzondere gasten, die met extra zorg en aandacht verzekerd zijn
van een onvergetelijke vakantie.
Voor meer informatie belt u naar 070-44 55 678 of mail naar service@redcross.nl.
 
► De Baalderborg Groep biedt vakantiemogelijkheden aan reguliere toeristen, maar ook aan mensen die tijdens hun
verblijf zorg en ondersteuning nodig hebben, op Landhoeve Zwieseborg in Loozen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0524-563 200 of kijk op www.zwieseborg.nl.
 
► YCAMPS vakanties voor verschillende doelgroepen
• Vluchtelingenvakanties (6 t/m 17 jaar) 
Vakantieweken voor kinderen en jongeren met een vluchteling-achtergrond. Deze vakanties worden in samenwerking
met VluchtelingenWerk Nederland georganiseerd.
• SugarKids (6 t/m 25 jaar)
Kampen speciaal voor kinderen en jongeren met diabetes, en worden in samenwerking georganiseerd met de SugarKids-
club, de kinder- en jongerenclub van Diabetesvereniging Nederland (DVN).
• Eenoudervakanties (eenoudergezinnen met kinderen tussen de 0 en 16 jaar)
Het gezin gaat hier samen op vakantie, maar er is ook een apart programma voor kinderen vanaf 4 jaar, zodat de vader
of moeder ook even echt vakantie kan hebben.
• Y Kids (6 t/m 15 jaar)
Kampen voor kinderen en jongeren die net wat meer zorg nodig hebben. Ze hebben extra begeleiding nodig in de soci-
ale omgang, doordat ze bijvoorbeeld een lichte vorm van ADHD of last van heimwee hebben. Ook kan het zo zijn dat er
bij hen thuis weinig te besteden is waardoor vakantie met het gezin niet mogelijk is.
• Y Specials (een aantal speciale doelgroepen)
Denk hierbij aan een weekend voor mensen met een visuele beperking, een survivalkamp voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking of een vakantieweek voor meervoudig complex gehandicapten.
Voor meer informatie bel met YCAMPS via 035-666 87 77 of mail naar info@ycamps.nl
 
► In De Blauwe gids vindt u 100 pagina’s A4 vakantieplezier met:
• reisorganisaties gespecialiseerd in aangepaste vakanties;
• aangepaste accommodaties in binnen- en buitenland;
• leuke reistips en reisverhalen van mensen met een beperking.
Voor meer informatie belt u met Vinda Media via 0475-463 465 of kijk op www.blauwegids.nl
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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
   modaivandijk@welzijndewolden.nl
I  www.welzijndewolden.nl
 
 
Afmelden voor het magazine
Het magazine Mantelzorg verschijnt tweemaal per jaar.
Wilt u het magazine niet meer ontvangen? E-mail dan uw
afmelding met naam en adresgegevens naar één van bo-
venstaande mailadressen.

Gerrie de Roo, mantelzorgconsulent

Jannie Schuring, coördinator Contactpunt Mantelzorg

Modai van Dijk, projectleider jonge mantelzorgers


