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De kwestie

Dag van de
Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt regelmatig interessante vragen en opmerkingen
van mantelzorgers. Daarom behandelen we
in elke uitgave van M-nieuws een ‘opvallende kwestie’. Dit keer is de kwestie: ’Professionele mantelzorg, wat wordt daar nu mee
bedoeld?’.

Mantelzorg Verlicht wat het aanbod is en

Mantelzorg Verlicht. Hiervoor kun je

hoe je er gebruik van kunt maken. Het

contact opnemen met het steunpunt via

enige wat je nodig hebt is je mantelzorg-

telefoon 088 0031 288 of via

pas.

info@mantelzorgverlicht.nl

Heb je geen mantelzorgpas, meld je

Voor vragen kun je ook terecht bij het

dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg

steunpunt.

Verlicht, wij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk de mantelzorgpas in huis

Vervoer

hebt. Ken je mantelzorgers? Maak ze

Wil je aan een lunch deelnemen en kom

bekend met het Steunpunt zodat ook zij

je met de bus, neem dan vanaf centraal

deel kunnen nemen aan deze actie.

station voor locatie:
De Dommel; bus 19 richting Veldhoven

van de activiteiten moet je als mantel-

De Merckthoeve; bus 5, 6 of 55

zorger ingeschreven staan bij Steunpunt

De Jaguar; bus 7, 10, 12 of 173

De heer/mevrouw
Straat

Postcode

Woonplaats
Telefoon
E-mail

Stuur dit aanmeldingsformulier vóór 20 oktober 2013
in een envelop zonder postzegel terug naar
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven
Antwoordnummer 10422
5600 VB Eindhoven
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Gebruik van deze verkeerde term zorgt
voor verwarring bij allerlei partijen in het
veld. Verwarring is niet in het belang van
de 2,6 miljoen mantelzorgers die zich meer
dan acht uur per week en/of drie maanden
onbetaald inzetten voor een ander die zorg
nodig heeft.
Vervangende mantelzorg is de juiste term
voor dienstverlening waarbij mantelzorgers
zorgtaken kunnen overdragen. Vervangende
mantelzorg kan gegeven worden door de
eigen omgeving, vrijwilligers én beroepskrachten.
Zie ook MEZZO, landelijke belangenbehartiging
voor mantelzorgers en vrijwilligers.
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De Hoeksteen; bus 1, 11, 103 of 145

Let op, om deel te kunnen nemen aan een

Dag van de Mantelzorg 2013

De laatste tijd duikt de term ‘professionele
mantelzorg‘ regelmatig op in de media.
Steeds vaker bieden bureaus ‘professionele
mantelzorg’ aan. Dit is een onjuist gebruik
van de term mantelzorg. Het doet geen
recht aan de waardering en erkenning
van mantelzorgers. Het schept verwarring.
Betaalde dienstverlening ter vervanging
of ontlasting van mantelzorgers is geen
mantelzorg.
De Nationale Raad voor de Volksgezondheid
hanteert de volgende definitie voor mantelzorg: ‘Mantelzorg is zorg die niet in het
kader van een hulpverlenend beroep wordt
gegeven aan een hulpbehoevende door één
of meer leden uit diens omgeving, waarbij
de zorgverlening direct voortvloeit uit de
sociale relatie’.
Mantelzorg is onbetaald, wordt nooit vanuit
een organisatie geleverd (ook niet vrijwillig)
en wordt per definitie niet beroepsmatig
verleend. In de term mantelzorg zit dus
opgesloten dat dit geen professionele en
betaalde zorg is. Nooit.

In de ingesloten folder vind je meer informatie over de Dag van de Mantelzorg 2013.
Zoals gebruikelijk worden er voorafgaand
aan 10 november, de officiële landelijke Dag
van de Mantelzorg, lunches georganiseerd
in vier wijken in Eindhoven. We hopen dat
veel mantelzorgers deel gaan nemen aan
de vrolijke lunch met een interessante en
ontspannen workshop vooraf. Voor jonge

mantelzorgers is er een high tea op
woensdag 6 november. Lees de folder en
meld je aan!
Dit jaar wordt er geen gezamenlijke afsluiting georganiseerd. In plaats daarvan
kunnen mantelzorgers gebruik maken van
een specifieke activiteit die aansluit bij de
persoonlijke interesse.

Activiteiten rond
de Seniorendag
van 5 oktober
In verschillende wijken van Eindhoven
worden rond de Seniorendag activiteiten
georganiseerd. Steunpunt Mantelzorg Verlicht en GGD Brabant-zuidoost zijn betrokken met informatiestands. Er is één speciaal
aanbod, namelijk de voorstelling ‘Verslaafd
aan zorg’ op verzoek van het organisatiecomité van de wijk Stratum. Heb je de vorige
uitvoeringen gemist? Ken je mantelzorgers
of anderen die je graag deze voorstelling
wilt laten zien? Noteer dan de datum en tijd
in je agenda.

ik

zorg

ik

ondersteun
I care

4U!
02-09-13 09:14

Vrijdag 4 oktober 14.00 uur in Wilgenhof,
Schalmstraat 2 in Eindhoven.

Week van het Geheugen
Van 30 september t/m 4 oktober staat Eindhoven in het teken van het geheugen. Deze
hele week draait het in de stad om gezond
thuis oud worden, dementie en geheugenproblemen. Immers, de kans dat iemand in
zijn leven te maken krijgt met dementie - als
patiënt of mantelzorger - is heel erg groot.
In de Week van het Geheugen geven vele
organisaties een antwoord op vragen
rondom dementie en geheugenproblemen.
Er worden spannende, vooruitstrevende en
educatieve activiteiten georganiseerd zoals
een kunsttentoonstelling, workshops, lezingen, films, theater.
Meer informatie en het programma vind je
op www.weekvanhetgeheugen.nl
Hieronder een overzicht van de activiteiten
die voor mantelzorgers interessant zijn.

Maandag 30 september 13.00 - 14.30 uur
presentatie Veiligheid in en rond huis
Maandag 30 september 15.00 - 16.30 uur
presentatie Voeding, veilig en gezond
Dinsdag 1 oktober 19.30 - 21.00 uur
presentatie Ontspoorde zorg
Woensdag 2 oktober 11.00 - 16.30 uur
Into d’mentia voor mantelzorgers
Donderdag 3 oktober 10.00 - 15.30 uur
workshop Zeg het zonder woorden
Donderdag 3 oktober 19.30 - 21.00 uur
presentatie Mantelzorg en Mantelzorgondersteuning
Voor deze activiteiten is aanmelding gewenst bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Kijk voor meer details op onze
www.mantelzorgverlicht.nl of op
www.weekvanhetgeheugen.nl
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Workshop Zeg het zonder
woorden

Activiteiten in het najaar

Donderdag 3 oktober van 10.00 tot 15.30 uur in De Kroon,
Kronehoefstraat 21-29 in Eindhoven.

In deze M-nieuws staat het aanbod van
activiteiten in de laatste maanden van dit
jaar. Met speciale aandacht voor de Dag van
de Mantelzorg 2013. Wil je aan een activiteit
deelnemen? Geef je op via de mail of de site
of stuur het onderstaande formulier naar
Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Creatieve koffie Winters tafereel
Het is zeker nog geen winter als je dit leest,
maar gezien de vele aanmeldingen is het
goed om deze Creatieve koffie-activiteit bijtijds aan te kondigen. Dit jaar zijn mantelzorgers weer welkom op de Philips Fruittuin
voor een gezellige workshop. Onder begeleiding van de creatieve eigenares, Anneke
Faes, maakt iedereen een unieke groene
blikvanger voor in de tuin of op het balkon.
26 en 27 november van 13.30 tot 15.30 uur
in de Philips Fruittuin, Oirschotsedijk 14A
in Eindhoven. (Let op eigen bijdrage*)
Ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers
Deze groep is opgezet voor mantelzorgers
die in de afgelopen periode degene die zij
verzorgden, verloren hebben. Het uitgangspunt is het opnieuw en actief oppakken
van je leven na de zorg, naast de rouw en
het verdriet. Mogelijk heb je meteen na het
verlies behoefte aan ondersteuning, het kan
ook dat je je pas na enkele weken of maanden realiseert dat het leven je regelmatig
zwaar valt. In deze groep krijg je tips en opdrachten die je meteen in de praktijk kunt
brengen. Een goede hulp om weer volop in
het leven te (gaan) staan!
Bij voldoende belangstelling gaat de groep
door op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur op 17 september, 1, 15 en 29 oktober.
Deelnemers verbinden zich voor de vier
gratis bijeenkomsten. De bijeenkomsten
vinden plaats in De Kroon aan Kronehoefstraat 21-29.
Workshop De vier G’s
De titel verwijst naar de eerste letter van
vier begrippen namelijk Gebeurtenis,
Gedachte, Gevoel en Gedrag. Mensen zijn
zich vaak onvoldoende bewust van wat zij
denken en voelen bij een gebeurtenis en
hoe zij hun gedrag laten bepalen door die
gedachten en gevoelens. In deze workshop
wordt onder begeleiding van een psycholoog en de mantelzorgconsulent gesproken
over deze verbanden. Deelnemers brengen
hun eigen ervaringen in en leren manieren
om dat gedrag te beïnvloeden. Een aanrader
voor iedere mantelzorger! Je geeft je op voor
beide dagen. Wij zorgen voor de lunch. Als
opvang thuis of de eigen bijdrage een probleem is, neem dan tijdig contact op met
Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Op donderdag 31 oktober en 21 november
van 10.00 tot 15.30 uur. De workshop vindt
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plaats in De Kroon aan Kronehoefstraat 2129 in Eindhoven. (Let op eigen bijdrage*)

Voor mantelzorgers van mensen met dementie of met cognitieve
beperkingen waarbij de taal een probleem is geworden, bijvoorbeeld door een CVA, Huntington, Multiple Sclerose of Fronto-tem-

Inloopspreekuur op Clausplein 10
Iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur en
iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er
een open spreekuur bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht (GGD Brabant-Zuidoost) in de
Witte Dame aan Clausplein 10.

porale dementie.
Soms zit je als mantelzorger met je handen in het haar. Hoe maak
je nou iets duidelijk? Hoe kun je het best reageren op agressief
taalgebruik? Kun je het misschien ook in één keer zeggen in plaats
van alles drie keer te herhalen ? Hoe vertel je dat het bedtijd is of
hoe krijg je de ander op de juiste stoel? In deze workshop leer je
een andere taal dan alleen de taal van woorden.

Mantelzorgcadeau voor jonge mantelzorgers
Iedere mantelzorger die zich inschrijft bij
Steunpunt Mantelzorg Verlicht ontvangt
het mantelzorgcadeau. Steunpunt Mantelzorg Verlicht heeft voor jonge mantelzorgers een jonge versie van het mantelzorgcadeau samengesteld. De informatie
is afgestemd op het ondersteuningsaanbod
aan jonge mantelzorgers en de gadgets zijn
meer geschikt voor kinderen en jongeren.
Ook jonge mantelzorgers die al langer staan
ingeschreven bij het steunpunt kunnen dit
cadeau ontvangen. Ben je een jonge mantelzorger (tot 24 jaar), neem dan contact op
met het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Herken je je in een van onderstaande situaties?
• Je partner is veranderd;
• Je bent ineens zijn/haar verzorger geworden;
• Er zijn irritaties in het contact;
• Samen praten lukt niet goed meer;
• Vrienden komen nauwelijks nog langs.
Meld je dan aan voor de workshop Zeg het zonder woorden.
De workshop wordt geleid door Steunpunt Mantelzorg Verlicht in
samenwerking met Archipel. Naast een toelichting op communicatie worden videobeelden getoond en oefeningen aangeboden.
Ontelbare manieren waarop veel verteld kan worden zonder woorden te gebruiken. Denk maar aan wat een glimlach of een knipoog
al kan doen. Heb je zelf vragen? Dan gaan we samen op zoek naar
antwoorden of tips, zonder al te veel woorden.

Mantelzorgcadeau en -pas
Iedere mantelzorger uit Eindhoven kan
zich inschrijven bij Steunpunt Mantelzorg
Verlicht en ontvangt dan het mantelzorgcadeau en de -pas. Woon je buiten Eindhoven
en geef je mantelzorg aan iemand in Eindhoven? Ook dan kun je inschrijven en het
cadeau en de pas ontvangen. Neem contact
op met Steunpunt Mantelzorg Verlicht via
telefoonnummer 088 0031 288 of info@
mantelzorgverlicht.nl.

Antwoordnummer 10422, 5600 VB Eindhoven.
Graag het antwoordstrookje duidelijk invullen zodat wij je kunnen
bereiken om wijzigingen door te geven!

Opgeven bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven 088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.
nl of het antwoordstrookje (zonder postzegel)
opsturen naar: Steunpunt Mantelzorg Verlicht,

* Vergeet niet de eigen bijdrage (e2,50 voor creatieve koffie of e10,voor een workshop) VOORAF over te maken op rekening
28 50 23 578 ten name van GGD Brabant-Zuidoost onder vermelding van activiteit en datum.
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Voor aanmelden of vragen kun je terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht. De workshop is inclusief lunch, de eigen bijdrage
is € 5 ,-.

Ja, ik doe mee aan de Ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers
Ja, ik kom naar de workshop De vier G’s op donderdag 31 oktober en 21 november
Ja, ik kom naar de presentatie Veiligheid in en rond huis op 30 september
Ja, ik kom naar de presentatie Voeding, veilig en gezond op 30 september
Ja, ik kom naar de presentatie Ontspoorde zorg op 1 oktober 		
Ja, ik kom naar de workshop Zeg het zonder woorden op 3 oktober
Ja, ik kom naar de presentatie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning op 3 oktober
Ja, ik kom naar Creatieve Koffie Winters tafereel op 26 november
Ja, ik kom naar Creatieve Koffie Winters tafereel op 27 november

Vergeet niet de eigen bijdragen vooraf over te maken.
De heer / mevrouw
Straat		
Postcode				

Woonplaats

Telefoon				

Mobiel			

E-mail
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