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In dit nummer
Steunpunt Mantelzorg:
dé steunpilaar voor
mantelzorgers
Consulent Conny Musch
Mantelzorger in beeld:
Een zoon met Asperger

Niet alle mantelzorgers
staan erbij stil dat ze
mantelzorg verlenen

Nederland telt ongeveer 2,7 miljoen mantelzorgers. De term mantelzorg ontstond in de jaren
tachtig toen het zorgstelsel zich, naast op de
zorgvrager, ook op de zorgverlener ging richten.

Moniek
Lommen

Het betekent dat je zorgt voor een persoon
met wie je een emotionele band hebt en die
extra zorg nodig heeft vanwege een beperking of ziekte. Dat kan een partner zijn, een
kind of een ouder, maar ook een vriendin
of goede buurman. De landelijke richtlijn
geeft aan dat een mantelzorger minimaal
acht uur per week zorg verleent gedurende
minimaal drie maanden.
Moniek Lommen, regioadviseur bij Mezzo,
de landelijke vereniging voor mantelzorgers
en vrijwilligerszorg, vertelt dat mantelzorg
niet zomaar een stempel is die mensen
krijgen opgedrukt. “Mantelzorgers doen
iets extra’s waardoor zij andere zaken niet
kunnen doen, zoals fulltime werken. Onze
maatschappij is de laatste decennia zodanig
veranderd, dat mensen sneller overbelast
kunnen raken. Daarom is het belangrijk dat
mantelzorgers weten dat zij ondersteuning
kunnen vragen, zodat ze wat meer ruimte
krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen van een vrijwilliger, meepraten tijdens
een lotgenotencontact en een beroep doen
op praktische en emotionele ondersteuning.

Mantelzorger of niet?

Regelwerk uitbesteden

Vaak hebben mensen helemaal niet in de
gaten dat ze mantelzorger zijn. Tenslotte is
het logisch dat je voor iemand van wie je
houdt zorgt als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die voor haar kind
met een beperking zorgt. Doordat deze
vorm van zorg vroeger geen naam had, lijkt
het alsof mantelzorg iets nieuws is. Mensen
die al tientallen jaren mantelzorg verlenen,
staan hier niet altijd bij stil. Gevolg hiervan
is dat Nederland veel mantelzorgers heeft
die geen gebruikmaken van de ondersteuning die voorhanden is, terwijl de zorgtaken dan gemakkelijker te dragen zijn.

Bij mantelzorg komt meer kijken dan het
verzorgen van de patiënt, bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden. “Alle aanvragen
vormen een jaarlijks terugkerende papierwinkel. En denk ook eens aan veranderingen in
eigen bijdragen, bezwaarschriften aantekenen
en steeds opnieuw je verhaal doen bij verschillende loketten. Dat zijn dingen waarvan een
grote groep mantelzorgers overbelast raakt.”
Gelukkig zijn hier oplossingen voor. Zo hebben de Steunpunten Mantelzorg meer informatie over de bijbehorende papierwinkel en
kunnen ze vaak ook helpen met het invullen
van formulieren. Daarnaast bestaan er mantelzorgmakelaars en –consulenten die dit kunnen overnemen. Sommige gemeenten hebben
een degelijke functionaris in dienst. Ook zijn
er commerciële bureaus die dit verzorgen.

Goed voorbereid
Vaak worden de mantelzorgtaken door de
jaren heen steeds meer en neemt de belasting op de mantelzorger toe. “Een mantelzorger moet het meestal jaren volhouden,
maar daarvoor heb je ook ontspanning
nodig. Het gebeurt regelmatig dat mantelzorgers de zware belasting te laat zien
aankomen.” Als zij hier op voorbereid zijn
en weten wat voor ondersteuning mogelijk
is, kunnen zij al vroeg op de verhoogde
zorgvraag inspelen. “Je kunt het bijvoorbeeld alvast met je werkgever bespreken en
kijken of er een oplossing is als je meer tijd
gaat besteden aan mantelzorg. Als je zulke
dingen goed regelt, geeft dat wat meer rust.
Daardoor zien mantelzorgers de toekomst
vaak ook minder somber in.”

Tijd voor jezelf nemen
Het vrijwilligerswerk kan ook veel taken
overnemen. Toch vinden mantelzorgers het
over het algemeen moeilijk om een vrijwilliger toe te laten. “Het is niet altijd prettig om
een vreemde in huis te hebben, of om iemand
anders voor je familielid of vriend te laten zorgen. Maar de meeste mantelzorgers die deze
stap uiteindelijk wel hebben genomen, hebben
achteraf spijt dat ze dit niet eerder hebben
gedaan. Want als een vrijwilliger je zorgtaken
af en toe overneemt, heb je de mogelijkheid
wat meer tijd voor jezelf te nemen. En dat is
belangrijk, tenslotte moeten de meeste mantelzorgers het nog lang volhouden.”

Steunpunt Mantelzorg:
dé steunpilaar voor mantelzorgers
Veel gemeenten beschikken over
een Steunpunt Mantelzorg. Daar
kunnen mantelzorgers terecht voor
professionele begeleiding.
Praktische en emotionele ondersteuning
Mantelzorgers kunnen verschillende
soorten ondersteuning krijgen. Zo kan in
specifieke gevallen een vrijwilliger of professional enkele uren per week de zorgtaken
thuis overnemen. Ook kunnen mantelzorgers in sommige gevallen een onkostenvergoeding krijgen. Voor deze hulp kunnen
mantelzorgers terecht bij een Steunpunt
Mantelzorg. Dit kan praktische ondersteuning zijn, zoals hulp bij de aanvraag van
een zorgindicatie. Ook kan het gaan om
emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld
wanneer de zorg voor een naaste even teveel
wordt.
Activiteiten steunpunten
In Nederland zijn ongeveer honderd Steunpunten Mantelzorg. Hier werken beroepskrachten en vrijwilligers. Mantelzorgers
kunnen zich melden bij een steunpunt
in hun omgeving. Zij kunnen dan bij het

steunpunt terecht voor persoonlijke
gesprekken, cursussen en lotgenotencontact. Daarnaast doen de Steunpunten
Mantelzorg elk jaar mee met de Dag van de
Mantelzorg en verzorgen zij respijtactiviteiten, zoals mantelzorgweekenden waar mantelzorgers even op adem kunnen komen.
Structuur
De gemeenten financieren de Steunpunten
Mantelzorg vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). In deze wet staat dat
gemeenten ervoor moeten zorgen dat er ondersteuning is voor mantelzorgers. Zij zijn
verplicht hiervoor een beleid te formuleren.
Dit kunnen zij op hun eigen manier doen.
De overkoepelende organisatie Mezzo heeft
hiervoor wel criteria op papier gezet. Veel
steunpunten werken samen op regionaal
niveau.
Iedereen die meer informatie wil over mantelzorg, zich afvraagt of hij mantelzorger is
of zich direct wil inschrijven, kan contact
opnemen met het dichtstbijzijnde Steunpunt Mantelzorg. Een overzicht van alle
steunpunten in Nederland staat op
www.mezzo.nl.

Informatief

Mantelzorgcompliment
gewijzigd
Om de toegang tot het Mantelzorgcompliment te versoepelen, heeft staatssecretaris Bussemaker de huidige
regeling aangepast. Het Mantelzorgcompliment bestaat sinds vorig jaar.
De overheid keert deze vergoeding
onder bepaalde voorwaarden uit aan
mantelzorgers
Aanpassingen
Het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) hoeft niet meer vooraf vast te
stellen dat de mantelzorger een deel
van de professionele zorg overneemt.
Daarnaast neemt het ministerie bij
langlopende indicaties aan dat er mantelzorg gegeven wordt. Iedere extramurale AWBZ-indicatie van minimaal
12 maanden geeft daarom recht op
het Mantelzorgcompliment. Dit geldt
ook voor meerdere aaneengesloten
AWBZ-indicaties die samen minimaal
12 maanden zijn. Daarnaast wordt
het bedrag van € 250,- waarschijnlijk
verlaagd naar € 230,-.
In het juninummer van M-nieuws
leest u meer over het Mantelzorgcompliment.

Mantelzorgconsulent Conny Musch

Mantelzorg kan heel zwaar zijn
Op Steunpunt Mantelzorg Verlicht in Eindhoven
werken een mantelzorg-coördinator en twee
mantelzorgconsulenten. Conny Musch, zelf ook
mantelzorger, is er al bijna zeven jaar consulent.

atieve bijeenkomsten, lotgenotencontact en
leerzame workshops zijn voorbeelden van activiteiten die Conny samen met haar collega’s
organiseert. Voor veel mantelzorgers zijn deze
activiteiten erg belangrijk. “We merken dat
sommige mantelzorgers het gemakkelijker
vinden om naar een activiteit van het steunpunt te komen dan dat zij bijvoorbeeld een
ochtend gaan winkelen.”

‘Mensen begeleiden
vind ik prettig’
Huisbezoek

Een luisterend oor bieden. Foto Joost van Velzen

Het vak is ze als het ware ingerold. Daarbij
komt haar achtergrond als trainer en coach
goed van pas. “Dit werk past bij mij en ik kan
er veel van mezelf in kwijt”, vertelt Conny.
“Mensen begeleiden vind ik prettig, net als
een luisterend oor bieden en hen helpen weer
grip op hun leven te krijgen. Ook houd ik ervan activiteiten te organiseren voor een groep
mensen die ondersteuning nodig heeft.” Cre-

Een mantelzorgconsulent heeft een afwisselende baan. Elke werkdag is weer anders.
“Vanmorgen ben ik begonnen met een huisbezoek”, vertelt Conny. “Een mantelzorger die
met mijn hulp een zorgindicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg had ingediend,
had daarop antwoord ontvangen. Zij wilde
hier een toelichting op. Samen hebben we
erover gepraat en de verdere aanpak besproken.” Later, op kantoor, handelde Conny heel
wat telefoontjes af. “Zo had ik een man aan
de lijn die zich afvroeg of hij mantelzorger
was. Hij zorgde al twintig jaar voor zijn zieke
vrouw. Omdat dit via de telefoon wat lastig te
bespreken is, heb ik een huisbezoek met hem

afgesproken. Als hij mantelzorger is, kan hij
zich bij ons inschrijven en kunnen we hem
ondersteunen. Zo kunnen zwaarbelaste mantelzorgers twintig uur per jaar individuele
ondersteuning van ons ontvangen.”

Zorgen voor je medemens
Mantelzorg start vaak met het bieden van een
beetje hulp, zoals boodschappen doen of een
keer meegaan naar de dokter. “Vaak begint
het langzaam en overkomt het je als het ware.
Toch moet je jezelf wel afvragen welke betekenis je aan mantelzorg geeft. Het kan lastig zijn
een grens aan te geven. Wij helpen daarbij,
omdat we vinden dat mantelzorgers ook tijd
voor zichzelf moeten vrijmaken. Dat geeft
hen de mogelijkheid om even bij te tanken.”
Conny vindt het belangrijk dat mensen elkaar
helpen. “De maatschappij is alleen zo veranderd, dat het heel zwaar kan zijn. Zeker als je
meerdere dingen tegelijk wilt doen, zoals voor
je gezin zorgen, mantelzorg bieden, werken
en sociaal actief zijn.” Hoewel de beweegreden
van veel mantelzorgers is dat zij het waardevol
vinden om iets voor hun medemens te doen,
is Conny van mening dat mantelzorgers tevens een grote taak op zich nemen. “Als zij die
taak niet vervullen, hebben we een probleem.
Voor de reguliere zorg zou het waarschijnlijk
erg zwaar zijn om alle huidige mantelzorg
over te nemen.”

Mantelzorger in beeld
Naam
Christine van Beek*
Leeftijd
46
Mantelzorger
Heeft een 18-jarige zoon met
contactstoornis Asperger
*De naam van de geïnterviewde is op verzoek
gefingeerd

verbloemen.” Bij het feit dat ze mantelzorger
was, had ze nooit stilgestaan. Ze besefte dit
pas toen ze vorig jaar een brief kreeg waarin
stond dat ze een mantelzorgcompliment kon
aanvragen. “Je zorgt voor je kind, dat gaat
eigenlijk automatisch. Bij mantelzorg dacht
ik altijd aan de zorg voor ouderen. Nu weet
ik dat zorgen voor een kind met een beperking ook onder mantelzorg valt. Ik vind dat
mantelzorg moet loskomen van ouderenzorg.
Gelijkgestemden kunnen namelijk veel steun
aan elkaar hebben, iedereen heeft tenslotte
zijn eigen stukje ervaring.”

‘Dat mantelzorg niet alleen
voor ouderen is, wist ik niet’
Christine van Beek (46) zorgt al achttien jaar
voor haar zoon, die lijdt aan de contactstoornis
Asperger. De mantelzorg die zij verleent, heeft
veel invloed op haar leven.
Iemand met Asperger heeft veel sturing nodig
bij het uitvoeren van dagelijkse dingen. “Mijn
zoon is niet zo sociaal vaardig en leeft in
zijn eigen wereld. Hij moet overal bij betrokken worden, heeft weinig vrienden en zit
veel thuis. Dat is een groot verschil met mijn
vijftienjarige dochter: zij wil van alles ondernemen.”

Mantelzorg is tijdrovend
Christine heeft haar handen vol aan de zorg
voor haar zoon. “Dat beseffen mensen niet
altijd. Veel dingen kan hij niet alleen. Vandaag
ben ik bijvoorbeeld met hem naar de huisarts

Nieuws

geweest. Ook zoek ik van alles voor hem uit,
over begeleiding bijvoorbeeld. Dat is veel werk.
Zo heb ik er anderhalf jaar over gedaan om
een rugzakje, dat is begeleiding op school, aan
te vragen. En nu start ik weer met een nieuwe
PGB-aanvraag.” Daarnaast probeert Christine
haar zoon meer structuur aan te leren. Dingen
die ze hem moet leren, variëren van tandenpoetsen tot huiswerk maken. “Het vraagt veel
tijd, geduld en doorzettingsvermogen voordat
deze dingen in zijn systeem zitten.”

Het besef
Dat Christine’s zoon Asperger heeft, weet ze
pas twee jaar. Het begon toen hij naar de middelbare school ging en daar steeds slechtere
resultaten behaalde. “Op een gegeven moment
kregen we door dat er meer aan de hand
was, te meer omdat hij erg slim is. Dat is ook
de reden dat hij het zo lang heeft kunnen

Invloed op privéleven
De zorg voor haar zoon heeft veel invloed op
Christine’s leven. Buiten de deur gaan werken
is moeilijk, omdat een fulltime baan niet mogelijk is. Ook heeft ze weinig tijd voor zichzelf.
Het zwaarste vindt ze de psychische belasting.
“De mantelzorg kost me veel energie. Daarnaast maak ik me zorgen over de toekomst. Je
bent verantwoordelijk voor je kinderen, maar
op een gegeven moment streef je ernaar om
hen een bepaalde mate van zelfstandigheid
mee te geven. Als dat niet lukt, blijf je altijd
met die zorg bezig.” Christine acht de kans
klein dat hij op zichzelf gaat wonen. “Maar
vooralsnog ben ik vooral bezorgd over wat hij
na zijn middelbare school gaat doen. Zelf is
hij niet in staat om vooruit te kijken. Hij wil
wel gaan studeren, maar weet nog niet wat.
Eigenlijk heeft hij helemaal geen toekomstplannen.”
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Vernieuwde nieuwsbrief

Kort nieuws

Voor u ligt de nieuwsbrief van Steunpunt
Mantelzorg Verlicht, in een prachtig nieuw
jasje. Deze nieuwsbrief wordt alweer tien
jaar verstrekt aan mantelzorgers in Eindhoven. Het doel is u optimaal te informeren
over de mogelijkheden die er zijn om u te
ondersteunen bij de zorg die u verleent.
De gemeente Eindhoven waardeert de
inzet van mantelzorgers in onze gemeente
enorm: zonder uw inzet zou de zorg voor
veel mensen in Eindhoven niet gerealiseerd
kunnen worden. Hartelijk bedankt hiervoor en veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief!

Hans-Martin Don, wethouder maatschappelijke zorg
bij de gemeente Eindhoven

Spreekuur op inwonersplein
Op 19 januari heeft Steunpunt Mantelzorg Verlicht samen met zeven
andere organisaties een convenant
met de gemeente Eindhoven gesloten. Het gaat om: Lumens Groep,
GGzE, MEE Zuidoost-Brabant, Neos,
Novadic-Kentron, CIZ en OVO (Stichting Overleg Ouderen Organisaties).
Deze organisaties gaan nauw met elkaar
samenwerken op het nieuwe inwonersplein
van de gemeente Eindhoven en willen hun
werkzaamheden beter op elkaar afstem-

men. Zij doen dit onder het motto ‘one stop
one shop’: inwoners kunnen bij één loket terecht voor alle vragen over ‘wonen en leven’.
Iedere organisatie vult de deelname aan het
inwonersplein op haar eigen manier in.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht doet dit
met een spreekuur. Wekelijks houdt het
steunpunt tweemaal spreekuur op het
inwonersplein. Dit is elke maandag van
13.00 tot 15.00 uur en elke vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur. Tevens is er elke maand een
avondspreekuur op maandag. Het inwonersplein bevindt zich in het stadskantoor op
Stadhuisplein 10.

Mantelzorgcadeau voor u!
Op de Dag van de Mantelzorg in november
vorig jaar hebben de aanwezige mantelzorgers een cadeau ontvangen namens alle
samenwerkende organisaties van Netwerk
Mantelzorg Eindhoven. Dit is een praktisch
hulpmiddel voor het bewaren van mantelzorginformatie. Er zit onder meer een gratis
kennismakingslidmaatschap van Mezzo in,
aangeboden door de gemeente Eindhoven.
Mantelzorgers die al lid zijn van deze organisatie ontvangen hiervoor een alternatief.

Even voorstellen;
Carin Linders
Sinds enige maanden versterkt Carin
Linders Steunpunt Mantelzorg Verlicht als consulent mantelzorg. Werkervaring deed ze op in diverse functies
binnen de zorg- en welzijnsector. Zij
werkte onder andere bij de Arbodienst,
de Kinderbescherming en de gemeente
Eindhoven.
De functie van consulent mantelzorg
past goed bij Carin. Zelf ondervond ze
aan den lijve wat mantelzorg betekent
en hoe zwaar dit kan zijn. “Deze ervaring zal ik zeker meenemen in mijn
huidige functie”, vertelt ze. “Mantelzorg wordt zwaar onderschat en ik vind
dat het meer aandacht en erkenning
nodig heeft. Hier ga ik mijn schouders
onder zetten.”
Carin vindt het opbouwen van een
goede relatie met de mantelzorgers erg
belangrijk. “Ik bied graag een luisterend oor en ben gemakkelijk te benaderen.” Carin is bereikbaar op dinsdag,
donderdag en vrijdag op telefoonnummer (088) 0031 127 of op kantoor.

Bent u als mantelzorger geregistreerd bij
Steunpunt Mantelzorg Verlicht, dan kunt
u het mantelzorgcadeau daar ophalen. Bel
even van tevoren, dan ligt het cadeau voor
u klaar. Eventueel kunt u het cadeau ook
ophalen bij een locatie in de buurt.
Nog niet geregistreerd? Doe dat dan snel en
neem contact op met Steunpunt Mantelzorg
Verlicht. Dit kan via telefoonnummer (088)
003 12 88 of door een e-mail te sturen naar:
info@mantelzorgverlicht.nl.

M-nieuws wordt u aangeboden door Steunpunt Mantelzorg
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Steunpunt Mantelzorg Verlicht

Verlicht te Eindhoven. M-nieuws verschijnt vier keer per jaar.

(De Kempen), René van Nieuwkuijk (Valkenswaard) en

Stadhuisplein 2

M-nieuws informeert mantelzorgers over actuele zaken en

Lous van Laarhoven (Best). Met medewerking van: Liesbeth

5611 EM Eindhoven

ondersteunt hen bij de mantelzorg die zij verlenen. U kunt

Hendriks (Eindhoven), Franic Verkuijlen (Laarbeek), Marjolein

M-nieuws gratis ontvangen. Bel hiervoor naar 088 0031 288 of

Dubbelman (Heeze-Leende), Ine van Ham (Oirschot) en Ellis

stuur een e-mail naar info@mantelzorgverlicht.nl.

Eilander (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel). Vormgeving:
www.sterdesign.nl. Eindredactie: Totemtaal Communicatie.

STEUNPUNT

Mantelzorg in De Kempen

Stella Braam te gast bij Mantelzorgcafé
Op 30 maart geeft journaliste Stella Braam een
lezing in Mantelzorgcafé De Kempen. Zij schreef
onder andere de boeken ‘Ik heb Alzheimer’ en
‘Ik blijf thuis!’.

niet meer. Stella neemt de zorg voor hem over.
Als de weg langs toewijzingscommissies en
zorginstellingen een lijdensweg blijkt te zijn,
besluit ze er een boek over te schrijven. Samen
met haar vader, want hij is zich er vooral in
het begin erg van bewust dat hij Alzheimer
heeft.

Ik heb Alzheimer
Dit boek gaat over Stella’s vader die aan
Alzheimer leed. Het vertelt het hilarische
en onthutsende verhaal van een strijdbare
Alzheimerpatiënt die in opstand komt tegen
de zorg. Hij leefde tussen de boeken en deed
niets liever dan zijn dochter helpen bij haar
journalistieke onderzoeken. Dat is nu anders.
Zo vergeet hij de kraan dicht te draaien. Diepvriesmaaltijden liggen te beschimmelen in de
koelkast en soms weet hij de weg naar huis

Ik blijf thuis!
In het boek ‘Ik blijf thuis!’ vertelt Stella over
haar moeder Marijke Braam die voor geen
goud naar het verpleeghuis wil. Marijke wilde
graag studeren, maar daar was thuis geen geld
voor. Ze trouwde en kreeg kinderen, scheidde
en ging lezingen geven. Totdat een ernstig
herseninfarct haar bijna fataal werd. Vanaf dat
moment is ze aangewezen op intensieve zorg.
Het boek is een aangrijpend verhaal over de

ervaringen van Marijke en de strijd van haar
dochter om haar moeder thuis te houden.

Geïnteresseerd in deze bijeenkomst?
Het Mantelzorgcafé vindt plaats op maandag
30 maart in Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 in Reusel. Mantelzorgers en andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom. De
zaal opent om 19.00 uur en de bijeenkomst
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is
gratis en aanmelden is niet nodig. Voor koffie
en thee wordt gezorgd. Meer informatie over
deze bijeenkomst krijgt u via Steunpunt Mantelzorg De Kempen, tel. (0497) 51 47 46. U kunt
de medewerkers van het steunpunt bereiken
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00
en 12.00 uur.

Mantelzorgcafé
De Kempen
Mantelzorgcafé De Kempen organiseert
op 25 mei een verwen- en informatieavond over het combineren van mantelzorg met andere taken zoals werk
en gezin. Deze avond vindt plaats in de
welzijnsruimte van Kerkebogten in Eersel
en is een combinatie van informatie en
ontspanning. Aan het begin van de avond
staan er voor iedere bezoeker broodjes en
soep klaar.
Foto Joost van Velzen

Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is een trefpunt voor
mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners
en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. De gasten praten met elkaar over
de dingen die ze meemaken, dementie en
de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dat alles gebeurt in een gemoedelijke
sfeer. Het Alzheimercafé vindt plaats in
Ontmoetingscentrum de Eikenburg op Eikenburg 10 in Eersel. De zaal is open vanaf
19.00 uur en het programma eindigt om
21.30 uur. De toegang is gratis.

Programma
9 april:
als dochters gaan moederen, veranderende
rollen bij dementie
14 mei:
activiteiten buitenshuis, zoals dagbehandeling, dagopvang en zorgboerderij
11 juni:
een dementerende aan het woord

M-nieuws wordt u aangeboden door Steunpunt Mantelzorg

Redactie: Anke van Hest (Veldhoven), Esther de Raad

Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar

De Kempen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

(De Kempen), René van Nieuwkuijk (Valkenswaard) en

van maandag tot en met vrijdag tussen

M-nieuws informeert mantelzorgers over actuele zaken en

Lous van Laarhoven (Best). Met medewerking van: Liesbeth

09.00 en 12.00 uur op telefoon 0497 51 47 46.

ondersteunt hen bij de mantelzorg die zij verlenen. U kunt

Hendriks (Eindhoven), Franic Verkuijlen (Laarbeek), Marjolein

U kunt ook reageren via www.mantelzorgdekempen.nl

M-nieuws gratis ontvangen. Bel hiervoor naar 0497 51 47 46

Dubbelman (Heeze-Leende), Ine van Ham (Oirschot) en Ellis

of stuur een e-mail naar info@mantelzorgdekempen.nl.

Eilander (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel). Vormgeving:
www.sterdesign.nl. Eindredactie: Totemtaal Communicatie.

Mantelzorg in Best
Kort nieuws
	Samenwerking steunpunt
Oirschot
Steunpunt Mantelzorg Best werkt
samen met het steunpunt in Oirschot.
Samen proberen zij de jonge mantelzorger in beeld te krijgen en erachter
te komen wat voor ondersteuning deze
mantelzorgers willen ontvangen. De
steunpunten zijn begonnen met de
ontwikkeling van een website, speciaal
voor jonge mantelzorgers. Ook organiseren de steunpunten samen inloopavonden voor mantelzorgers, waar zij
op informele wijze kunnen praten met
andere mantelzorgers.

Zorgtrajectbegeleiding
Als uzelf, uw partner of familielid te maken
heeft met vergeetachtigheid, geheugenproblemen of dementie, biedt de zorgtrajectbegeleider u graag de helpende hand.
Zorgtrajectbegeleiders (ZTB’ers) coördineren
alle zorg rond de cliënt en vormen een vast
aanspreekpunt gedurende het hele ziekteverloop. De hulpverlening is laagdrempelig
en het liefst zo veel mogelijk bij de cliënt
thuis. De trajectbegeleider werkt samen met
de huisarts en de geriater.

Hoe werkt de zorgtrajectbegeleider?
Zodra de diagnose dementie is gesteld, wordt
de zorgtrajectbegeleider ingeschakeld. Meestal
zorgt de huisarts of geriater voor aanmelding
van de cliënt. Hij neemt vervolgens contact

op met de cliënt of een familielid en komt
op huisbezoek. Op die manier krijgt hij snel
een beeld van de situatie en kan hij inschatten óf er zorg nodig is en welke zorg dat dan
moet zijn. Daarna blijft de ZTB’er de cliënt
regelmatig bezoeken en houdt hij het verloop
van de dementie in de gaten. Zo kan hij op tijd
de juiste zorg aanvragen en inschakelen. De
huisarts blijft eindverantwoordelijk en wordt
regelmatig door de ZTB’er geïnformeerd.
Voor meer informatie over zorgtrajectbegeleiding kunt u bij u uw huisarts terecht. Ook
kunt u het Steunpunt Mantelzorg raadplegen.

Jonge mantelzorgers
Naar schatting is in Nederland een op de
tien jongeren mantelzorger. Dit zijn kinderen die in hun thuissituatie te maken
hebben met gehandicapte, zieke of verslaafde broertjes, zusjes of ouders. Kenmerkend voor deze kinderen is dat ze een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Ze zijn zorgzaam en hebben begrip voor
mensen die anders zijn. Aan de andere
kant hebben zij de neiging om niet alleen

de zorg voor de hulpbehoevende op zich te
nemen, maar ook voor hun ouders, die ze
willen ontlasten. Dit kan zijn door het doen
van huishoudelijke taken, het verzorgen
van andere broertjes en zusjes of emotionele verzorging. Jonge mantelzorgers zijn
volwassen voor hun leeftijd en houden zich
vaak bezig met ‘grotemensenzaken’. Dit kan
voor de ontwikkeling van het kind op latere
leeftijd problemen geven. Meer informatie

over jonge mantelzorgers staat op:
www.mezzo.nl
www.broerofzus.nl
www.brusjes.nl
www.jongerenzorgen.nl
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Mantelzorg in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en breugel
Kort nieuws

Zorgtrajectbegeleiding
Als uzelf, uw partner of familielid te maken
heeft met vergeetachtigheid, geheugenproblemen of dementie, biedt de zorgtrajectbegeleider u graag de helpende hand.
Zorgtrajectbegeleiders (ZTB’ers) coördineren
alle zorg rond de cliënt en vormen een vast
aanspreekpunt gedurende het hele ziekteverloop. De hulpverlening is laagdrempelig
en het liefst zo veel mogelijk bij de cliënt
thuis. De trajectbegeleider werkt samen
met de huisarts en de geriater.

Hoe werkt de zorgtrajectbegeleider?

Nieuwe naam
Sinds 1 januari 2009 vormt de Brede
Welzijnsinstelling Geldrop-Mierlo,
Nuenen en Son en Breugel samen met
Maatschappelijke Dienstverlening
Helmond en de Peelzoom de LEVgroep.
De lokale Steunpunten Mantelzorg van
de LEVgroep zijn nog steeds op hun
vertrouwde stekje te vinden, behalve in
Nuenen. Daar is het Steunpunt Mantelzorg sinds kort gevestigd op Berg 22,
5671 CC. De andere contactgegevens
zijn ongewijzigd.

atie en kan hij inschatten óf er zorg nodig
is en welke zorg dat dan moet zijn. Daarna
blijft de ZTB’er de cliënt regelmatig bezoeken en houdt hij het verloop van de dementie in de gaten. Zo kan hij op tijd de juiste
zorg aanvragen en inschakelen. De huisarts
blijft eindverantwoordelijk en wordt regelmatig door de ZTB’er geïnformeerd.
Voor meer informatie over zorgtrajectbegeleiding kunt u bij u uw huisarts terecht.
Ook kunt u het Steunpunt Mantelzorg
raadplegen.

Gewijzigde openingstijden

Zodra de diagnose dementie is gesteld,
wordt de zorgtrajectbegeleider ingeschakeld. Meestal zorgt de huisarts of geriater
voor aanmelding van de cliënt. Hij neemt
vervolgens contact op met de cliënt of een
familielid en komt op huisbezoek. Op die
manier krijgt hij snel een beeld van de situ-

De openingstijden van de WoonZorgCentrale (het Wmo-loket) in Son en
Breugel zijn gewijzigd:
Maandag, woensdag en donderdag:
9.30 - 15.00 uur
Dinsdag en vrijdag: 9.30 - 13.30 uur
Het mantelzorgspreekuur blijft gewoon
op maandag van 13.00 tot 15.00 uur.

Maandelijkse inloop
Elke maand organiseert Steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo-Nuenen een inloop voor
mantelzorgers met daaraan gekoppeld een
ontspannende activiteit. Denk bijvoorbeeld
aan yoga, een creatieve workshop of uitstapje. Tijdens de inlopen kunnen mantelzorgers
elkaar ontmoeten. De deelname is gratis.

Geldrop-Mierlo en Nuenen
De eerstvolgende inlopen zijn gepland op 13
maart, 17 april en 15 mei. Staat u als mantelzorger bij het steunpunt geregistreerd,
dan ontvangt u 2 weken van tevoren een
uitnodiging met tijdstip en locatie. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom! Graag

	Nieuw spreekuur
Geldrop-Mierlo
Vanaf 2 februari houdt het Steunpunt
Mantelzorg iedere maandag van 14.00
tot 15.00 uur een spreekuur op het
Loket A tot Z in Geldrop. Woont u in
Mierlo en wilt u graag dat de consulent
u daar ontvangt? Dan kunt u bellen
met Tini Vinken, tel. (040) 286 75 25
of een loketmedewerker vragen een
afspraak met Tini te maken.

even bellen met het Steunpunt Mantelzorg
voor meer informatie (Geldrop-Mierlo: Tini
Vinken (040) 286 75 25, Nuenen: Aline Perdaen (040) 283 16 75).

Son en Breugel
Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel organiseert op 27 mei voor het eerst een inloop.
Informatie over het tijdstip en de locatie
ontvangen de geregistreerde mantelzorgers
thuis. Ook hier zijn nieuwe deelnemers van
harte welkom. Bel naar (0499) 49 05 17 en
vraag naar Marlies Kivits.

Mantelzorgcadeau
Mantelzorgers die zich bij het steunpunt
inschrijven, krijgen een mantelzorgcadeau
van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen
en Son en Breugel: een jaar lang gratis
lidmaatschap van Mezzo, de landelijke
verenging voor mantelzorgers. Van Mezzo
ontvangen zij vier keer per jaar een gratis
ledenblad, gratis sociaal juridisch advies,

twee NS-voordeelbonnen en vijftig procent
korting op hulp bij het invullen van hun
belastingformulieren. Bovendien ontvangen zij een bloemenbon ter waarde van vijf
euro. Interesse? Neem dan contact op met
het steunpunt.
Foto Joost van Velzen
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Mantelzorg in Heeze-Leende

Feestelijke opening Steunpunt
Mantelzorg Heeze-Leende
Op dinsdagmiddag 2 december
vorig jaar vond in de bibliotheek in
Heeze de opening van Steunpunt
Mantelzorg Heeze-Leende plaats.
De opening werd druk bezocht door
mantelzorgers en partijen waar het
steunpunt mee samenwerkt. Zij
werden op een ludieke wijze in het
zonnetje gezet. Wethouder de Lange
opende het steunpunt en benadrukte het belang ervan.
Spreekuur
U bent van harte welkom op het Steunpunt
Mantelzorg. Het spreekuur is op woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur. Tijdens de openingstijden van de leeszaal of bibliotheek
ligt informatie over mantelzorg klaar. U
kunt deze informatie rustig doorlezen aan
de leestafel. De brochures mag u mee naar
huis nemen.
Afspraak
Een afspraak voor een persoonlijk gesprek
met mantelzorgconsulent Marjolein Dubbelman maakt u via telefoonnummer (040)
226 55 97. Dit kan op dinsdag en donderdag. Tevens kunt u een e-mail sturen naar
marjoleindubbelman@paladijn-welzijn.nl.
Tijdens het spreekuur op woensdag kunt
u ook binnenlopen om een afspraak te
maken. In overleg bepalen we waar en wanneer dit persoonlijke gesprek plaatsvindt.
Dat kan bijvoorbeeld bij u thuis zijn, of in
d’n Toversnest. Tijdens het gesprek bekijken
we samen hoe uw situatie verbeterd kan
worden.

Kort nieuws
Tussen dip en down
Op woensdag 11 maart van 14.00 tot
16.15 uur vindt er een regionale
voorlichtingsmiddag plaats over
depressiviteit. Onderdeel van het
programma is een lezing van een
ervaringsdeskundige. De bijeenkomst
vindt plaats in d’n Toversnest in Heeze
en is gratis toegankelijk.
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Paladijn, organisatie voor welzijn

Mantelzorg in Laarbeek

Als je voor een ander zorgt, dan is deze
nieuwsbrief voor jou…
… want ongeveer een op de tien Nederlanders is mantelzorger. Iedereen die zorg
verleent aan familieleden of bekenden met
een chronische ziekte of beperking heet
mantelzorger.

Mantelzorg is veelomvattend
De was doen voor je buurman die is opgenomen in het verzorgingshuis, boodschappen doen voor oma die slecht ziet, het
huishouden regelen voor je moeder die een
herseninfarct heeft gehad, samen met je
hulpbehoevende partner naar huisarts of
specialist gaan, dag en nacht zorgen voor je
dementerende schoonvader: dit is allemaal
mantelzorg.

Situatie waar je inrolt

Mantelzorg is veelomvattend. Foto Joost van Velzen

Mantelzorg is geen baan waarnaar je solliciteert, je rolt er vanzelf in. Omdat je kind
een beperking blijkt te hebben, omdat je
partner chronisch ziek wordt of je buurvrouw slecht ter been raakt. Soms blijft het
werk beperkt tot een paar uurtjes per week,
soms wordt het een dagtaak. Maar altijd
betekent mantelzorg dat je je van een ding
voortdurend bewust bent: een naaste rekent
op mijn steun.

dan je dacht, of veel langer te duren. Ook
is mantelzorg vaak moeilijk te combineren
met werk, hobby’s of gezin. Oververmoeidheid of spanningen kunnen het gevolg zijn.
Je wereld wordt steeds kleiner. Zo ver wil je
het natuurlijk niet laten komen. Daarom is
het belangrijk dat je niet alleen goed voor
de ander, maar ook goed voor jezelf zorgt.
Goed voor jezelf zorgen, kan op allerlei
manieren. Vaak ken je die van jezelf. Onder
de druk van het zorgen kan dat anders zijn.
Dan kun je behoefte hebben aan iemand
die naar je luistert. Die met je meedenkt en
helpt de stap te zetten die je nu nodig hebt.

Hoe krijg je ondersteuning?
Op Steunpunt Mantelzorg Laarbeek kunnen
mantelzorgers terecht voor informatie en
persoonlijke begeleiding. De mantelzorger
staat hierbij centraal. Of het nu gaat om
advies, verwijzing, bemiddeling, emotionele
of praktische ondersteuning: het steunpunt
helpt je verder. Steunpunt Mantelzorg
Laarbeek werkt nauw samen met diverse
organisaties die in Laarbeek actief zijn.
Medewerkers van het steunpunt beantwoorden je vragen en maken desgewenst een
afspraak voor je met de coördinator mantelzorgondersteuning.

Zorg ook voor jezelf
Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. De waardering die je krijgt, maakt het
de moeite waard. Toch kan deze zorgtaak
zwaar zijn. Eerst denk je: “dat doe ik wel
even.” Maar dan blijkt het ingrijpender

Het spreekuur is als volgt:
-	maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 10.30 uur
-	dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur

Inloopochtend
Op donderdag 26 maart organiseert Steunpunt Mantelzorg Laarbeek een inloopochtend met als thema: praktische hulp voor
mantelzorgers. Deze inloopochtend is bedoeld voor alle mantelzorgers uit Laarbeek.
Tijdens deze ochtend ontmoet je andere
mantelzorgers die wellicht in dezelfde situatie verkeren en met wie je ervaringen kunt
uitwisselen. Ook als je vragen hebt, ben je
van harte welkom. De inloopochtend duurt
van 10.00 tot 12.00 uur en vindt plaats in
het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg
29 in Beek en Donk. Heb je interesse, aarzel
dan niet maar loop gerust binnen. Aanmelden is niet nodig.

Vervoer en vervangende zorg
Wil je komen, maar heb je geen vervoer?
Bel dan tijdens de spreekuren naar het
steunpunt. Dit geldt ook wanneer je een
vrijwilliger nodig hebt om degene voor wie
je zorgt gezelschap te houden.
De spreekuren zijn als volgt:
-	maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 10.30 uur
-	dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur
Telefoonnummer: 0492 - 46 42 89
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Mantelzorg in Oirschot

Ontwikkelingen Steunpunt
Mantelzorg Oirschot
Verruiming openingstijden
Steunpunt Mantelzorg Oirschot bestaat nu
ruim een jaar. Sinds 1 januari dit jaar zijn
de openingstijden verruimd. Hierdoor kan
het steunpunt de mantelzorgers intensiever
ondersteunen bij hun taak. Tegenwoordig is
het steunpunt open van dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Agenda 2009
12 maart: informatie-		
avond respijtzorg
Op deze avond geeft MEE Zuidoost
Brabant een presentatie over respijtzorg. Dit is vervangende zorg, vrijwillig
of professioneel, die in de thuissituatie
of elders gegeven kan worden. Samen
met de mantelzorgconsulent kunt u de
mogelijkheden voor respijtzorg bekijken. Ook Team Vrijwillige Thuiszorg,
zorgboerderij Het Scheiend en Atelier
de Tuinkamer (voor kleinschalige dagopvang) zijn op deze informatieavond
aanwezig.

Samenwerking steunpunt Best

Ine van Ham, lokaal loket (foto Jan Appels)

Steunpunt Mantelzorg Oirschot is in ontwikkeling. Naast verruimde openingstijden,
is het steunpunt dit jaar gestart met een
nauwe samenwerking met Steunpunt
Mantelzorg Best.

Steunpunt Mantelzorg Oirschot werkt
samen met het steunpunt in Best. Samen
proberen zij de jonge mantelzorger in beeld
te krijgen en erachter te komen wat voor ondersteuning deze mantelzorgers willen ontvangen. De steunpunten zijn begonnen met
de ontwikkeling van een website, speciaal
voor jonge mantelzorgers. Ook organiseren
de steunpunten samen inloopavonden voor
mantelzorgers, waar zij op informele wijze
kunnen praten met andere mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers
Naar schatting is in Nederland een op de tien
jongeren mantelzorger. Dit zijn kinderen die
in hun thuissituatie te maken hebben met
gehandicapte, zieke of verslaafde broertjes,
zusjes of ouders.
Kenmerkend voor deze kinderen is dat
ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
hebben. Ze zijn zorgzaam en hebben begrip
voor mensen die anders zijn. Aan de andere
kant hebben zij de neiging om niet alleen
de zorg voor de hulpbehoevende op zich te
nemen, maar ook voor hun ouders, die ze
willen ontlasten. Dit kan zijn door het doen
van huishoudelijke taken, het verzorgen

Mantelzorgers kunnen tijdens de
inloopavond informeel met elkaar van
gedachten wisselen over mantelzorg.
Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt
geïnventariseerd waar de deelnemers
behoefte aan hebben en welke thema’s
zij willen bespreken. De mogelijkheid
bestaat om in onderling overleg mensen uit te nodigen om een bepaald
thema toe te lichten. De inloopavond
vindt eens per twee weken plaats. Als
de deelnemers liever meer of minder
bijeenkomsten willen, dan kan dit besproken worden. De inloopavond duurt
van 18.30 tot 20.00 uur en vindt plaats
in het lokaal Loket in de Enk.

van andere broertjes en zusjes of emotionele verzorging. Jonge mantelzorgers zijn
volwassen voor hun leeftijd en houden zich
vaak bezig met ‘grotemensenzaken’. Dit kan
voor de ontwikkeling van het kind op latere
leeftijd problemen geven.

In mei gaan de informatieavonden over
‘ouderdom komt met gebreken’ weer
van start. Het thema van de eerste bijeenkomst is: zorgeloos ouder worden.
Exacte data volgen nog.

Meer informatie over jonge mantelzorgers
staat op:
www.mezzo.nl
www.broerofzus.nl
www.brusjes.nl
www.jongerenzorgen.nl
U kunt uw vraag ook voorleggen aan het
Steunpunt Mantelzorg.

Mezzo

Wat doet het steunpunt?
Steunpunt Mantelzorg Oirschot staat klaar
voor alle mantelzorgers in de gemeente. Zij
kunnen met al hun vragen bij het steunpunt terecht. Daarnaast zorgt het steunpunt
voor het volgende:
- ondersteuning en advies

7 april: inloopavond

-	bemiddelen van vrijwillige thuiszorg of
respijtzorg
- lotgenotencontact
- informatieavonden
- emotionele ondersteuning

Mezzo is de landelijke vereniging voor
mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De
vereniging zet zich in voor iedereen die
langdurig en onbetaald voor een ander
zorgt. Mantelzorgers en vrijwilligers
kunnen er terecht voor steun, informatie, belangenbehartiging en advies.
Daarnaast zijn er 260 lokale en regionale organisaties bij Mezzo aangesloten die mantelzorgers ondersteunen
en vrijwilligers inzetten bij kwetsbare
mensen. Steunpunt Mantelzorg Oirschot is lid van Mezzo.

M-nieuws wordt u aangeboden door Stichting Welzijn Oirschot.
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hen bij de mantelzorg die zij verlenen. U kunt M-nieuws gratis

Hendriks (Eindhoven), Franic Verkuijlen (Laarbeek), Marjolein

ontvangen. Bel hiervoor naar 0499 - 33 51 42 of stuur een
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Mantelzorg in Valkenswaard
Kort nieuws
Tussen dip en down
Op woensdag 11 maart van 14.00 tot
16.15 uur vindt er een regionale voorlichtingsmiddag plaats over depressiviteit. Onderdeel van het programma
is een lezing van een ervaringdeskundige. De bijeenkomst vindt plaats in
d’n Toversnest in Heeze en is gratis
toegankelijk.

Themabijeenkomst Mantelzorg
Op 2 maart organiseert de
Katholieke Vrouwenorganisatie
(KVO) een bijeenkomst voor
mantelzorgers met als thema:
de dagelijkse dingen, werk en zorg
van alledag.
Het bieden van mantelzorg geeft vaak veel
kleur en verrijking aan het leven van mensen. Dat geldt zowel voor degene die de zorg
geeft als voor degene die de zorg ontvangt.
Mantelzorg verlenen kan soms ook moeilijk
zijn. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen bewaakt. Houd je nog tijd over voor je
gezin? Hoe stem je alle werkzaamheden,
zoals werk en mantelzorgtaken, goed op
elkaar af? Waar kun je terecht met je
zorgen of je persoonlijke verhaal? Al deze
onderwerpen worden behandeld op de
themabijeenkomst van de KVO.

Tijdens de avond wordt ook aandacht
geschonken aan de hulp en ondersteuning
voor mantelzorgers. Hiervoor zal René van
Nieuwkuijk van het Steunpunt Mantelzorg/Paladijn een toelichting geven op het
aanbod in Valkenswaard. René is de spin in
het web op het gebied van mantelzorg in de
gemeente Valkenswaard. Hij zal alle vragen
over mantelzorg beantwoorden.

Deelnemen
De KVO organiseert deze avond en ook nietleden zijn van harte welkom. De deelname
is voor iedereen gratis. Wilt u komen maar
heeft u geen vervoer? Of gaat u met de auto
en heeft u nog plaats voor iemand?

Geef het door aan Steunpunt Mantelzorg
Valkenswaard en het steunpunt zorgt dat u
met elkaar in contact komt.
Datum
Maandag 2 maart 2009
Tijd
Van 20.00 tot 22.30 uur
Locatie
Dorpshuis in Borkel & Schaft,
Dorpsstraat 55, 5556 VL in Valkenswaard,
telefoon 040 - 206 83 42
Organisatie
KVO, mevrouw M. Kwinten-Evers,
telefoon 040 - 206 83 36

Programma
Jolanda Nuytens-Kouwenberg van de KVO
begeleidt de avond. Na een inleiding over
het thema wordt er een kort filmfragment
getoond waarin vier mantelzorgers aan het
woord komen. Daarna gaan de deelnemers
zelf aan de slag. In groepjes wisselen zij
ervaringen uit over mantelzorg. Wat vinden
zij leuk aan deze taak? En wat zijn nu juist
de knelpunten? De gesprekken worden onder andere met een fotospel ondersteund.

Foto Joost van Velzen
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Paladijn, organisatie voor welzijn

Mantelzorg in Veldhoven

Wonen op eigen erf
Om mantelzorgers bij hun zorgtaak te ondersteunen staat de
gemeente Veldhoven vanaf 1 januari 2009 toe dat een hulpbehoevende tijdelijk in een bijgebouw woont op het perceel
van de hoofdbewoner. Deze regeling heet Afhankelijk Wonen.
Mantelzorgverklaring
Wilt u van deze regeling gebruikmaken? Dan is de eerste stap het invullen en ondertekenen van een mantelzorgverklaring. Hierin verklaren de
hoofdbewoner en de hulpbehoevende gezamenlijk de noodzakelijkheid
van mantelzorg. Maximaal twee personen mogen het bijgebouw betrekken.
Vanuit het loket Welzijn Wonen Zorg (WWZ) wordt de mantelzorgverklaring doorgestuurd naar het team Vergunningen, Handhaving & Toezicht
(VH&T).

Aanvraag bouwvergunning
Na het regelen van de mantelzorgverklaring ontvangt u binnen twee
weken een uitnodiging voor het indienen van een aanvraag voor een
bouwvergunning om het bijgebouw aan te passen tot een afhankelijke
woning. Met het aanvragen van een bouwvergunning doet u tegelijkertijd
een verzoek voor ontheffing van het bestemmingsplan. Uw aanvraag wordt
vervolgens getoetst door het team VH&T en ter besluitvorming voorgelegd
aan het college. Pas na een positief besluit van het college kunt u overgaan
tot het uitvoeren van de aanpassingen en bewoning van de afhankelijke
woonruimte. Alle kosten zijn voor rekening van de hoofdbewoner.

Duur
Zodra de noodzaak tot mantelzorg vervalt, wordt de ontheffing ingetrokken c.q. niet verlengd. Bij vertrek of overlijden van de hulpbehoevende kan
de achterblijvende bewoner er tot maximaal vijf jaar nadien blijven
wonen. Het plaatsen van aparte mantelzorgunits valt buiten deze regeling
en wordt in Veldhoven ook niet via een andere regeling toegestaan.
Meer informatie
Team VH&T: 040 - 258 43 22
Loket WWZ: 040 - 258 41 25, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Activiteiten Steunpunt
Mantelzorg
Inloopochtenden
Tijdens de inloopochtenden kunnen mantelzorgers met een kopje koffie
en wat lekkers praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
Iedereen kan binnenlopen. De inloopochtenden zijn van 10.00 tot 12.00
uur op 23 april, 28 mei en 25 juni. Aanmelden is niet nodig.

Column
What’s in the name?
In mijn omgeving merkte ik dat andere mantelzorgers het woord mantelzorg niet op zichzelf van
toepassing vinden. Vaak is hun reactie: “Je doet de
dingen die je doet toch gewoon omdat het voor je
kind/moeder/vader/partner is!” Het is ook een raar
woord: mantelzorger. En eigenlijk zegt het weinig
over de mooie taak die zo gevarieerd en uitgebreid,
maar soms wel belastend is.
Al een jaar of zestien ben ik zelf mantelzorger. Maar
sinds wanneer weet ik eigenlijk dat het zo heet en
noem ik mezelf ook zo? Ik zou het eigenlijk niet meer
weten. Wel weet ik dat ik jaren geleden hoorde van
het woord mantelzorger en dat ik ook niet het gevoel
had dat het op mij van toepassing was.
En waarom zou ik het woord gebruiken? Ik heb
gewoon wat zorgtaken voor iemand in mijn omgeving. En verder niks bijzonders.
Ik vond het zo beladen klinken: “Ik ben mantelzorger.” En dat is juist zoals ik mijn leven niet ervaar.
Dus gebruikte ik het woord nooit. En voelde ik me
geen mantelzorger. Maar ergens in de afgelopen
jaren heb ik er een andere kijk op gekregen. Ik weet
niet wanneer, maar ik weet nog wel waarom.
Ik merkte namelijk dat als ik aan een onbekende vertelde dat ik zorgtaken in mijn omgeving had,
ik meteen de reactie kreeg: “Tjee, wat vervelend.”
En men wilde van alles weten. In een mum van tijd
kreeg het gesprek een heel ander wending. Een
wending waarbij ik me niet goed voelde. Dit merkte
ik een paar keer vlak achter elkaar. Omdat dit niet
beviel, vertelde ik het nog maar zelden. Maar ja, dat
was ook een geforceerde situatie. Op een gegeven
moment ben ik dus toch maar die voor mij zo
beladen zin gaan uitproberen. En wat bleek? Dat was
veel duidelijker en mijn gesprekspartners begrepen
de situatie meteen, zonder dat zij naar allerlei details
vroegen.
Sinds deze positieve ervaring gebruik ik het woord
‘mantelzorger’ steeds vaker. Het is nog steeds een
raar woord, maar wel een duidelijk woord. Het zegt
iets over een deel van mijn leven, dat ook bij mij
hoort. Daar gaat het toch om, of niet? Ik zou dus alle
anonieme mantelzorgers willen aanraden: probeer de
zin “Ik ben mantelzorger” eens uit en kijk of het bij u
ook zo goed bevalt!
Anke van Hest

Creatieve koffie
Een aantal keren per jaar organiseert het steunpunt verschillende
ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers, zoals de Creatieve Koffie.
Hiervoor moet u zich van tevoren opgeven. Zet de volgende bijeenkomsten
alvast in uw agenda:
Woensdag 8 april van 10.00 tot 11.30 uur: paasdecoraties maken
Woensdag 17 juni van 19.00 tot 21.45 uur: fiets- en wandeltocht
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