MANTELZORG

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

2e jaargang - juli 2016

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
· www.survivalkid.nl

► Vrijwillige thuisondersteuning/mantelzorgondersteuning
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
► Jonge mantelzorgers/klussendienst en formulierenbrigade
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: modaivandijk@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.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
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► Humanitas, Zuid Drenthe
Onder andere: thuisadministratie, rouwverwerking, vriendschappelijk 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

Voorwoord
Er is de laatste jaren veel veranderd met betrekking tot het
Mantelzorgcompliment dat voorheen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd uitbetaald. Per januari 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk geworden voor het waarderen van mantelzorgers in hun gemeente. Het nieuwe plan ligt klaar, maar moet nog
door het College gefiatteerd worden. Zodra de regeling bekend
is, wordt via De Wolder Courant en de gemeentesite hiervan
melding gemaakt. Dus hou de berichtgevingen in de krant in de
gaten voor meer informatie en de mogelijkheid voor het aanvragen
van het Mantelzorgcompliment.
In deze editie onder andere informatie over Maatje@home, een
recent opgestart project over opvoedingsondersteuning door
vrijwilligers, en een openhartig interview met een jonge mantelzorger uit De Wolden. Lees haar verhaal en weet dat er steun is
voor alle mantelzorgers, oud of jong!
Tot slot… als u wilt meepraten over allerlei kwesties rondom
mantelzorg, kunt u zich aanmelden voor het Nationaal Mantelzorgpanel. Kijk op de site www.nationaalmantelzorgpanel.nl.
Veel leesplezier!
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Mantelzorgwoningen: wat
mag wel en wat niet?
Sinds eind 2014 is het plaatsen van mantelzorgwoningen
in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het
nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist
niet was. De nieuwe regels passen ook beter bij de visie
van het huidige kabinet, die ouderen zo lang mogelijk thuis
wil laten wonen. Maar is alles nu zomaar toegestaan bij de
plaatsing van een mantelzorgwoning?

Verdere regels
De mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te
worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden
of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden
(sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn).
Het bouwwerk kan daarna als opslag, hobbyschuur of
kantoor gebruikt worden. De nieuwe regels staan boven de
bestemmingsplannen van gemeenten, waardoor landelijke
eenduidigheid ontstaat.
Bron: Langzultuwonen.nl, PasAan

Gespreksgroepen
Vorig jaar hebben wij een gespreksgroep gehad voor
partners met N.A.H. (niet-aangeboren hersenletsel).
Daar kwamen geluiden naar voren dat er meer behoefte
is aan gespreksgroepen. Daarom wil Welzijn De Wolden
in het najaar starten met gespreksgroepen voor partners
van mensen met dementie en N.A.H. De zorg voor iemand met dementie of N.A.H. kan bijna niemand alleen
op zich nemen. Om staande te blijven is het voor een
mantelzorger belangrijk aan zichzelf te denken en zorgen
te delen.
Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur
Volgens het nieuwe Besluit Omgevingsrecht maakt het niet
uit of het bestaande woonhuis wordt voorzien van een
aanbouw of dat er in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning wordt geplaatst. Het verbouwen van een bestaande
vrijstaande schuur behoort ook tot de mogelijkheden. In alle
gevallen mag het bouwwerk maximaal 3 meter hoog zijn,
met een nokhoogte van maximaal 5 meter. De woning mag
een zolder hebben, maar er mag alleen op de begane grond
gewoond worden. Daar moeten de keuken, woonkamer,
slaapkamer en badkamer zich ook bevinden. Hoe groot het
oppervlak van de mantelzorgruimte mag worden, hangt af
van de grootte van het perceel en de eventuele aanwezigheid van andere bouwwerken. De afstand van de mantelzorgwoning tot de openbare ruimte moet ten minste 1 meter
zijn.
Ouders in huis of bij de ouders intrekken
Volgens de nieuwe regelgeving maakt het niet uit wie in de
mantelzorgwoning gaat wonen; de mantelzorger of de
ontvanger van de zorg. Zo kunnen kinderen hun ouder ‘in
huis’ nemen, maar ouders kunnen ook hun kind laten intrekken om zorg te verlenen. De mantelzorger hoeft overigens niet per se familie te zijn van de mantelzorgontvanger.
Er moet wel sprake zijn van een ‘sociale relatie met zorg
die uitstijgt boven wat huisgenoten gebruikelijk voor elkaar
doen’.
En de afstand tussen mantelzorger en mantelzorgontvanger moet een aanbouw of huisje in de tuin noodzakelijk
maken. Wie een buurvrouw mantelzorg gaat verlenen, kan
dus geen aanspraak maken op de versoepeling.
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In gespreksgroepen kan vrijuit en in een vertrouwelijke
situatie gesproken worden over problemen die men tegenkomt in de begeleiding en verzorging van iemand met
dementie of N.A.H. De deelnemers bepalen zelf welke
onderwerpen aan de orde komen. Praten over dementie
of N.A.H. met lotgenoten lucht op en levert vaak ook
praktische tips op.
Interesse?
Meldt u aan door te mailen naar gerriederoo@welzijndewolden.nl. We gaan dan in gezamenlijk overleg het
dagdeel en de onderwerpen vaststellen.

Dag van de Mantelzorg
De Dag van de Mantelzorg vindt dit jaar plaats op
donderdag 10 november, met als thema "Mantelzorg doe
je samen". Deze dag zal niet zoals voorgaande jaren een
halve dag beslaan, maar we willen de oudere mantelzorgers van 10 uur 's ochtends tot 16.00 uur verwennen. Wanneer het thuis problemen oplevert om er de
gehele dag bij aanwezig te zijn, kunt u contact opnemen
met Gerrie de Roo of Jannie Schuring. Zij overleggen
met u wat de eventuele mogelijkheden zijn.
Voor de jonge mantelzorgers is er vanaf 17.00 uur
een snackbuffet en daarna een jongerenactiviteit.
Noteer alvast de datum in uw agenda. Hoe de dag eruit
gaat zien blijft nog even een verrassing!

Maatje@home
Opvoedingsondersteuning door vrijwilligers
Ouderkracht is een programma voor opvoedingsondersteuning in gezinnen. Het wordt in verschillende gemeenten in
Drenthe uitgevoerd. In Hoogeveen gebeurt dat door de Stichting Welzijnswerk. Voorheen heette het programma Positief
Opvoeden (in) Drenthe.
In de praktijk is nu gebleken dat bij nogal wat huishoudens waar het programma wordt uitgevoerd behoefte bestaat aan
meer langdurige en nog meer laagdrempelige ondersteuning dan de vijf gesprekken die Ouderkracht al biedt. In de regel betreft dit gezinnen waar de opvoedvaardigheden matig zijn ontwikkeld. Leren is daar niet gelijk aan ‘meer inzicht dat
leidt tot nieuw gedrag’, maar vooral een zaak van ‘veelvuldig voordoen’ (rolmodel), zelf oefenen en inslijpen.
Daarom is het project Maatje@home ontworpen; dit zal een programma bieden dat aansluit bij de basisvaardigheden vanuit Ouderkracht. Maatje@home levert maatwerk aan de aangemelde gezinnen maar sluit wel aan bij wat er plaatselijk is op het gebied van de hulpverlening. Op dit moment is er al een (professionele) hulpverleningsstructuur voor
(jonge) kinderen en een hierbij passend en gevarieerd hulpaanbod.
Het nieuwe programma zal een integraal onderdeel vormen van het plaatselijke aanbod.
Binnen Maatje@home wordt ernaar gestreefd dat alledaagse problemen binnen gezinnen niet uitgroeien tot ernstige en
langdurige problematiek. Ook bij gezinnen waarbij al (ernstige) problematiek aan de hand is geweest maar die intussen
wat is verminderd, wil Maatje@home met de inzet van een vrijwilliger die wat langer en intensiever mee kan blijven lopen
in een gezin voorkomen dat problematiek weer ernstiger / zorgelijker wordt.
Maatje@home gaat uit van het versterken en het vergroten van de eigen kracht van ouders.
De vrijwilligers van Maatje@home bieden praktische hulp, vriendschap en begeleiding aan gezinnen met kinderen van
0 tot en met 12 jaar. De vrijwilliger gaat wekelijks op bezoek (gemiddeld een dagdeel per week) bij het gezin dat ondersteuning nodig heeft. Hij/zij geeft advies, maar is bovenal een luisterend oor, van ouder tot ouder. Belangrijke uitgangspunten voor Maatje@home zijn:
- het is essentieel dat de vrijwilligers ervaring hebben met (het opvoeden van) kinderen;
- het initiatief ligt bij ouders zelf; zij bedenken op welk gebied er ondersteuning nodig is en de vrijwilliger sluit hierbij aan;
- Maatje@home legt de nadruk op wat goed gaat en minder op wat er ‘verkeerd’ gaat;
- het contact tussen vrijwilliger en het gezin vindt plaats op basis van vertrouwen, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
Bij aanmelding van een gezin volgt er een gesprek tussen de coördinator van Maatje@home en het gezin zelf om te bepalen waar het gezin graag ondersteuning bij wenst. Wanneer Maatje@home dit kan bieden en als het aanbod aansluit bij de hulpvraag van het gezin, wordt er gekeken naar een passende vrijwilliger en volgt er een klikgesprek tussen
het gezin en de vrijwilliger.

Wie een gezin wil aanmelden, vrijwilliger wil worden of vragen heeft over Maatje@home, kan
contact opnemen met de coördinator.
Voor De Wolden en Hoogeveen is dat Debby Jongsma, d.jongsma@swwh.nl of 06-13759724.

Bron: IZ Magazine, editie mei, Hoogeveen
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Een jonge mantelzorger aan
het woord
Wil je iets vertellen over jezelf en je familie?
Mijn familie in Zuidwolde bestaat uit mijn vader (51), moeder
(49), broer (21) en ikzelf, Lobke Klein (19). Mijn vader heeft
een muziekwinkel, mijn moeder werkt in de zorg, mijn broer
en ik studeren. Hij doet een muziekopleiding en ik doe de
opleiding SPH.
Mijn vader is blind, daarom ben ik mantelzorger.
Hij heeft op achttienjarige
leeftijd een brommerongeluk gehad, waardoor hij
blind is geworden. Eigenlijk zou hij boer worden,
maar heeft na het ongeluk
besloten een opleiding te
doen tot pianostemmer.
Daarnaast is hij zevenentwintig jaar geleden gestart met de muziekwinkel bij ons
huis.
We zitten niet vrij ingewikkeld in elkaar. We weten wat er
van elkaar verwacht wordt en dat we elkaar een handje
moeten helpen.
Wanneer mijn vader ergens een piano moet stemmen, is
het ook afgesproken wie hem wegbrengt en weer ophaalt.
Zo is de verantwoordelijkheid in de familie hierover goed
verdeeld.
We zijn wel een familie met aardig wat humor. We lachen
liever om gebreken dan dat we er over treuren. Alle gebreken van leden uit mijn gezin worden weleens op een
grappige manier bekeken. Ik ben hier zelf heel blij mee,
want dat houdt de familiesfeer een stuk luchtiger.
Gelukkig is het ook zo dat wanneer ik een serieus gesprek
nodig heb, over bijvoorbeeld school of vriendinnen, altijd bij
mijn ouders of broer terecht kan. Ze geven niet altijd even
mooi advies, maar ze zijn wel altijd bereid te luisteren.
Zelf ben ik de dromer in de familie. Best vaak denk ik hoe
het soms had kunnen zijn zonder beperkingen. Het was
natuurlijker wel makkelijker als er geen beperkingen waren
in de familie, maar ik ben er wel van overtuigd dat de beperkingen ons gezin juist gevormd heeft en dat maakt dat
beperkingen ook juist weer iets heel moois kunnen zijn. In
het gezin zijn wij wel echt praters. Niet altijd, maar de
meeste dingen worden over het algemeen altijd wel op tafel
gegooid. Dit zorgt voor minder spanning in ons gezin, omdat
je kleine irritaties kunt krijgen als je niet gewaardeerd
voelen voor wat je voor de ander doet.
Wie bewonder je enorm?
Mensen die ik ontzettend bewonder en graag een voorbeeld
aan neem zijn mijn ouders. Het klinkt misschien als een
cliché, maar als het om echte liefde gaat, kan ik geen beter
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voorbeeld hebben dan mijn moeder. Zij was al voordat mijn
vader blind was bij hem. Ondanks dat hij blind is geworden
en hij best wel een zware tijd heeft doorgemaakt heeft ze
hem nooit verlaten. Dit vind ik een voorbeeld van echte
liefde. Mijn vader bewonder ik enorm omdat hij altijd heeft
doorgezet zijn eigen leven te leiden in de vorm van het
volgen van een opleiding en zelfs het openen van een
winkel. Het loopt natuurlijk niet altijd vlekkeloos, maar als
je het over iemand hebt die echt ergens voor gaat, kan ik
het beste naar mijn vader kijken. Daar kan ik ontzettend
veel van leren.
Lievelingslied aller tijden?
Dit is een drama om te beantwoorden. Ik hou namelijk van
ontzettend veel verschillende soorten muziek, met wel een
voorkeur voor rock. Als ik toch een nummer mag noemen,
dan kies ik voor “Here I go again” van Whitesnake. Dit
nummer ken ik dankzij mijn moeder, want zij was altijd
helemaal gek van Adje Vandenberg. Dit nummer heeft mij
wel echt in de rock gezet en ook bij meerdere legendarische
gitaristen en zangers.
Wat wil je zeggen tegen andere jonge mantelzorgers?
Wat ik het liefst wil zeggen is dat je niet alleen met het
probleem moet en hoeft te zitten. Ik kom uit een gezin waar
het toevallig heel goed bespreekbaar is, maar dat geldt niet
voor iedere jonge mantelzorger. Als je wel het idee hebt dat
het je te zwaar wordt of dat je sommige dingen moeilijk
vindt, maak het dan bespreekbaar. Wanneer iemand naar
je luistert en je eventueel een advies kan geven, heb je al
veel meer rust en je loopt minder te stressen.

Jonge mantelzorgers
Je bent een jonge mantelzorger als je niet ouder bent
dan 23 jaar en opgroeit in een gezin waar iemand zorg
nodig heeft.
Kinderen en jongeren die (mee)zorgen voor een familielid praten hier meestal niet over. Je kunt je daardoor
zorgen gaan maken over van alles en nog wat. Over
ziekte of handicap van je ouders, broer(tje) of zus(je). Of
jij de ziekte ook kunt krijgen. Of hoe het later verder moet.
Gelukkig sta je er niet alleen voor! Welzijn De Wolden
ondersteunt jonge mantelzorgers. Laat het weten als het
niet lekker met je gaat. Bel of mail Modai van Dijk, consulent jonge mantelzorgers.

Meer weten? Kijk op de site van Welzijn
De Wolden voor de brochure "Jonge
mantelzorgers" of vraag de brochure
aan via info@welzijndewolden.nl.

Mantelzorgpanel
Praat mee over mantelzorg
Speciaal voor mantelzorgers hebben wij het Nationaal Mantelzorgpanel opgericht. Als mantelzorger komt er veel op uw
pad. U krijgt met allerlei kwesties te maken. Via het panel onderzoeken we deze kwesties. Want u weet het beste
waarop wij kunnen letten bij het verbeteren van onze producten en diensten.
Waarom het Mantelzorgpanel?
Het Nationaal Mantelzorgpanel kan online snel uw mening en die van andere mantelzorgers peilen. Zo kunt u laten weten
hoe u de combinatie van werk en mantelzorg ervaart. Of wat u vindt wat beter geregeld zou moeten worden. We gebruiken de antwoorden om u beter van dienst te kunnen zijn.
Waarom zou ik meedoen aan het Mantelzorgpanel?
Door het invullen van online vragenlijsten helpt u er er aan mee dat:
• er meer aandacht is voor uw wensen en behoeften;
• er meer over mantelzorgers en hun problemen naar buiten komt, onder meer in de media;
• producten en diensten voor u en andere mantelzorgers verbeteren.
Voor wie is het?
Alle mantelzorgers kunnen meedoen aan het Nationaal Mantelzorgpanel. U hoeft geen lid te zijn van Mezzo. Hoe meer
mantelzorgers aan het panel meedoen:
• hoe duidelijker uw wensen en behoeften voor het voetlicht komen;
• hoe zwaarder de belangen van mantelzorgers in politieke beslissingen meewegen;
• hoe beter we met elkaar en voor elkaar kunnen zorgen.
Doet u mee?
Schrijf u dan gelijk in voor het Nationaal Mantelzorgpanel via www.nationaalmantelzorgpanel.nl.

Respijtzorg: vervangende mantelzorg
Voorbeelden
van respijtzorg
Dagopvang Wmo, Wlz, Jeugdwet
> Ontmoetingscentrum dementie
> Zorgboerderij

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel
de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo de
zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.

Regelingen
Wmo Wet maatsch. ondersteuning
Per persoon wordt bepaald wat de passende
respijtzorg is.

Voor wie > Ontlasten van cliënt én mantelzorger

Cliënt

Mantelzorger

Respijtzorg

Aanvragen bij > Gemeente

Jeugdwet

Logeeropvang voor kinderen die permanent toe-

zicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg).
Voor wie > Ontlasten van cliënt én mantelzorger
Aanvragen bij > Gemeente

Wlz Wet langdurige zorg

Logeeropvang voor mensen die permanent

Logeeropvang Wmo, Wlz,
> Logeerhuis Jeugdwet
> Zorghotel
> Gastgezin

(medisch) toezicht nodig hebben.

Voor wie > Cliënt; thuiswonend met CIZ-indicatie
Aanvragen bij > Zorginstelling

Zvw Zorgverzekeringswet

Een wijkverpleegkundige of huisarts neemt

tijdelijk thuis de zorg over als de mantelzorger
uitvalt. Basispakket.
Aanwezigheidszorg Wmo, aanv.
verzekering
> Een vrijwilliger
aan huis

‘Respijtzorg light’ Wmo
> Activiteiten samen, met mogelijkheid om de zorg los te laten
Voor cliënt én
mantelzorger

Professionele thuiszorg Zvw
> Huisarts
> Wijkverpleegkundige
Als mantelzorg uitvalt

Voor wie > Cliënten met zware medische zorg
Aanvragen bij > Huisarts

> Aanvullende verzekering

Voor vervangende mantelzorg,
vaak door vrijwilligers.

Voor wie > Mantelzorgers

Aanvragen bij > Verschilt per verzekeraar
Mantelzorger
kan er even uit
Meer weten over respijtzorg? Kijk op www.expertisecentrummantelzorg.nl/respijtzorg

Infographic van Expertisecentrum Mantelzorg, Movisie. Meer weten? Kijk op www.expertisecentrummantelzorg.nl/respijtzorg.
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Activiteitenkalender
Activiteiten CPM 2016
12 mei
Bezoek aan de beeldentuin in Gees
8 september Bijeenkomst over het thema mindfulness
Waar je aandacht is, daar ben je. Met mindfulness leef je
intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer
je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je
beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest
wordt rustiger.

Gerrie de Roo, mantelzorgconsulent

10 november

Dag van de Mantelzorg

15 december

Jaarafsluiting

Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd
door De Stouwe, Treant en ZZWD waarbij de mantelzorgers
die ingeschreven staan bij het CPM ook voor worden uitgenodigd.

Activiteiten JMZ 2016
7 september - Voor de 12+ groep survivalclinic
- Voor de 12- groep survivalberenkooi
Voor meer informatie kijk op de website van Welzijn De
Wolden.

Algemene informatie

Jannie Schuring, coördinator Contactpunt Mantelzorg

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 bovenstaande mailadressen.

Modai van Dijk, consulent jonge mantelzorgers

