
Online bijeenkomsten voor ouders van een zorgintensief kind 
  
Vader of moeder worden betekent een grote verandering in uw leven. Soms is het 
ouderschap anders dan u vooraf had verwacht of gehoopt. Een kind met een chronische 
ziekte, verstandelijke beperking of autisme kan andere of meer zorg nodig hebben. Het kan 
gaan om directe zorg, maar zeker ook om het ‘zorgen maken om’. Tijdens deze digitale 
bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning bij 
andere ouders. Het is mogelijk om eenmalig mee te doen of om elke keer aan te sluiten. 
  
Dinsdagavond 23 maart: Zorgen voor uw kind, zorgen voor uzelf 
Hoe zorgt u voor ruimte voor uzelf? Welke grenzen kun en mag u stellen? 
Vrijdagochtend 9 april: Wat is uw cirkel van invloed? 
Waar heeft u wel invloed op en hoe gebruik u deze invloed? Wat als u geen invloed hebt of lijkt 
te hebben? 
Dinsdagavond 20 april: Omgaan met je omgeving 
Hoe reageren anderen op u en/of uw kind? Hoe vindt of versterkt u sociale contacten? 
Dinsdagavond 18 mei: Hoe komt u tot rust? 
Wat kunt u doen om een goede nachtrust te krijgen? Hoe kunt u zorgen voor ontspanning voor 
uzelf? 
Vrijdagochtend 4 juni: Blijf in balans 
Hoe zorgt u voor voldoende energie om te kunnen blijven zorgen?  
Dinsdagavond 15 juni: En de broer of zus dan? 
Wat betekent het voor een kind als een broer of zus extra zorg nodig heeft? Wat kunt u als 
ouder doen voor andere kinderen in het gezin? 
Vrijdagochtend 2 juli: Tips voor de zomervakantie 
Maken andere ouders uitgebreide plannen voor de vakantie of kijken ze dag voor dag? Welke 
adviezen heeft u zelf voor andere ouders? 

Trainers: Yvonne Pijnenburg, consulent mantelzorg en Nienke Wessels, welzijnswerker  
Data: 23 maart, 9 april, 20 april, 18 mei, 4 juni, 15 juni en 2 juli 
Tijd: dinsdagavond: 20.30 - 21.30 uur (20.15 uur inloop) 
vrijdagochtend: 10.00 - 11.00 uur (9.45 uur inloop) 
Waar: online 
Prijs: gratis  
Aantal deelnemers: Er is plaats voor 8 personen 
Aanmelden of meer informatie: Stichting Welzijn Molenlanden, info@welzijnmolenlanden.nl of 
telefonisch: 085-0066089, noteer in de mail uw naam, telefoonnummer en woonplaats. 
 Aanvullende informatie  
Ouders uit de gemeentes Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn welkom. 
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Auteur Marion den Boer geeft inkijk in haar leven als NAH getroffen partner  
& gaat met u hierover in gesprek. 
Eenmalige bijeenkomst voor partners, kinderen of ouders van iemand die getroffen is door een 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Bijvoorbeeld door een ongeval, herseninfarct- of bloeding, 
hersenvliesontsteking, hersentumor etc. 

Marion den Boer heeft bijna 25 jaar een relatie met Ton. Op 10 januari 2014 kreeg zij een 
telefoontje dat haar echtgenoot tijdens zijn werk op een duwboot was getroffen door een 
herseninfarct. Hun hele leven stond in een keer op z’n kop. Marion vertelt hoe hun leven 
drastisch veranderde, hoe ze hebben gevochten en hoe ze daarna hun leven weer inhoud 
hebben kunnen geven. 

Marion heeft inmiddels twee boeken geschreven. In haar 1e boek ‘We varen nu een andere 
koers’ beschrijft Marion den Boer wat er gebeurde na een telefoontje op 10 januari 2014.  
In haar 2e boek ‘Begrijp je mij nu een beetje’ maakt Marion duidelijk waar getroffenen en hun 
naasten tegenaan lopen en wat de veel voorkomende symptomen van NAH zijn. Ook laat ze in 
het boek vijf getroffenen aan het woord. 

Tijdens deze bijeenkomst vertelt zij over haar ervaring als NAH getroffen partner en gaat zij 
hierover met u in gesprek. Want wat voor impact heeft het op uw leven als partner, kind of 
ouder? Waar loopt u tegenaan? Waar zijn anderen mee geholpen? Daarnaast zal Lies Bonsang, 
coördinator van Stichting NAH-Vraagwijzer, uitleg geven over wat de stichting mogelijk voor u 
kan betekenen. 

Trainers:  Marion den Boer (auteur) en Lies Bonsang (Coördinator van Stichting NAH-
Vraagwijzer) 
Datum: donderdag 25 maart 
Tijd: 10:00 tot 12.00 uur  
Waar: Sportcentrum Helsdingen (Westelijke Parallelweg 1 in Vianen)  
of online indien de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst niet toelaat. 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: Er is plaats voor 10 personen op locatie, onbeperkt online. 
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Cursus voor vrouwen met een partner met (mogelijk) autisme 

Als autisme een rol speelt in uw relatie, kan dit ingewikkeld en verwarrend zijn. Hoe gaat u 
hiermee om? Hoe steunt u uw partner en zorgt u goed voor uzelf? 
In deze cursus leert u meer over autisme en krijgt u inzicht in de problemen die hiermee 
gepaard kunnen gaan en de gevolgen hiervan op uw relatie. Ook leert u omgaan met 
bepaalde gevoelens en krijgt u handvatten aangereikt om begrip te vergroten en de 
communicatie te verbeteren. We zien vaak dat het een verademing kan zijn om herkenning 
en erkenning te vinden in een groep met vrouwen die hetzelfde ervaren. 
  
Trainers: Christien Regeer en Yvonne Pijnenburg, sociaal team Molenlanden 
Data: 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli, 8 en 22 september, 6 en 20 oktober en  
3 november. U geeft zich op voor alle bijeenkomsten en horen van u als u een keer niet 
kunt. 
Tijd: 9.30 - 11.30 uur 
Waar: Spijksedijk 27, 4207 GN in Gorinchem 
Prijs: gratis 
Aantal deelnemers: Er is plaats voor 8 personen 
Aanmelden of meer informatie: Christien Regeer,  Christien.Regeer@meevivenz.nl   
Lukt mailen niet? Dan kunt u ook bellen: 06 - 50 29 86 2. 
Wilt u meedoen, maar komt het tijdstip u niet goed uit? Ook dan kunt u contact opnemen. 
Mogelijk start er op een ander moment een extra groep. 

Aanvullende informatie 
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het cursusmateriaal. 
De cursus is voor inwoners van Molenlanden en Vijfheerenlanden. 
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Cursus voor partners en kinderen van mensen met (beginnende) 
dementie 

Dementie is een ziekte die grote gevolgen heeft. Zowel voor degene die de ziekte krijgt, als 
voor familielieden, vrienden en bekenden. Tijdens zes online bijeenkomsten krijgt u informatie 
over de aandoening en hoe u om kunt gaat met iemand met dementie. Daarnaast is er ruimte 
om ervaringen te delen en onderling tips uit te wisselen. 

We maken gebruik van Teams. Het is niet nodig ervaring te hebben met bijeenkomsten via 
internet. Is het nieuw voor u? Het is mogelijk telefonisch hulp te krijgen. Bel hiervoor naar:  
085-0066089 

Trainers: Yvonne Pijnenburg en Annette Grootendorst, sociaal team Molenlanden 
Data: 20 en 27 mei en 3, 10, 17 en 24 juni 
Tijd: 14.00 - 15.00 uur (13.45 uur inloop) 
Waar: online 
Prijs: gratis  
Aantal deelnemers: Er is plaats voor 8 personen 
Aanmelden of meer informatie: Stichting Welzijn Molenlanden, info@welzijnmolenlanden.nl of 
telefonisch: 085-0066089, noteer in de mail uw naam, telefoonnummer en woonplaats + de 
woonplaats van de persoon voor wie u zorgt. 

Aanvullende informatie  
Inwoners van de gemeentes Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn welkom of mensen die 
zorgen voor een inwoner die woont in de gemeentes Molenlanden en Vijfheerenlanden. 
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