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Beste lezer,
Het einde van het jaar nadert, de laatste dagen van 
een bewogen jaar. Door het virus stond het leven 
op z’n kop en waren er extra gevolgen voor de zorg 
voor uw naaste. We sluiten het jaar dan wel af maar 
hebben nog steeds te maken met het coronavirus. We 
hopen snel op betere tijden!

In het eerste halfjaar van 2021 organiseren we weer 
verschillende (online) bijeenkomsten. In dit magazine 
vindt u een compleet overzicht. Ook is er lokaal 
en landelijk nieuws in het nummer opgenomen, 
wat mogelijk interessant voor u zou kunnen zijn, 
zoals informatie over respijtzorg (dagactiviteiten, 
logeermogelijkheden en ondersteuning) in 
Vijfheerenlanden.

We wensen u voor nu, ondanks alle beperkingen, heel 
mooie feestdagen toe en veel gezondheid voor u en 
uw naasten in 2021.

Team Mantelzorg VHL
Francien Boonstra, Carolien Harbers 
en Charlotte Brouwer
Mantelzorgadviseurs Mantelzorg VHL

Pleunie den Besten & Angela Latumaerissa
Bureaumedewerkers

• info@mantelzorgvhl.nl
• 0345 – 63 73 63

Mantelzorg VHL is onderdeel van 
Welzijn Vianen en SamenDoen.

Van links naar rechts: Carolien Harbers,  
Angela Latumaerissa, Charlotte Brouwer,  
Pleunie den Besten en Francien Boonstra.

‘Het is makkelijker gezegd 

dan gedaan, elke dag even 

lezen of naar muziek luister-

en. Maar het brengt mij echt 

energie en kracht en als ik het 

oversla, merk ik dat ergens 

gedurende de dag.’

mantelzorgers over hun leven 
naast het mantelzorgen:

‘Ik ga soms in mijn 
cosplay-outfit naar het 
verzorgingshuis. Omdat 
dat even zo uit komt. 
De vragende blikken 
negeer ik. Ik ben méér 
dan dochter van mijn 
dementerende vader en 
bovendien: hij vindt het 
prachtig!’

‘Mijn man, voor wie
ik al dertien jaar zorg, 
is de grootste 
bewonderaar van 
mijn schrijfsels.’
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U ontvangt het MantelMagazine 
omdat u staat ingeschreven bij 
Mantelzorg Vijfheerenlanden. 
MantelMagazine is een 
gezamenlijke uitgave van diverse 
steunpunten voor mantelzorgers. 
Het is een productie van Stichting 
Bureau Betoeterd. 
De vrijwilligers die aan deze uitgave 
meewerkten zijn: Anneke Douma, 
Karin Sinjorgo, Maykel Kicken, alle 
verzendvrijwilligers en de schrijvers 
van de artikelen.

Stelt u geen prijs meer op het 
MantelMagazine? Of wilt u 
MantelMagazine voortaan juist 
ontvangen? Neem contact op met 
Mantelzorg Vijfheerenlanden.

Foto cover: MantelzorgNL.

Mantelzorg VHL 
onderdeel van 
Welzijn Vianen en SamenDoen.
0345 – 63 73 63 
info@mantelzorgvhl.nl
www.welzijnvianen.nl 
www.samendoen.expertBETOETERDbureau

deze uitgave...
.. staan we stil bij de andere ‘rollen’ die u heeft.  Want 
niemand is alléén mantelzorger. U bent ook werknemer, 
ouder of misschien zelfs kunstenaar ondanks (of dankzij?) 
dat het zorgen voor uw naaste veel tijd en energie kost. 

Veel mantelzorgers zijn ook 
werknemer. Een baan en 
mantelzorg combineren kan 
lastig zijn. Enkele tips en 
mogelijkheden.
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Kunst is voor velen een 
uitlaatklep. Om te bekijken 
of om zelf te maken. 
Drie mantelzorgers die 
schilderen aan het woord.

5
Mark en Gabriëlle 
gebruikten hun ervaringen 
en teleurstellingen als 
mantelzorgers om een 
inloophuis te starten. 
Een inspirerend en 
positief verhaal.6

mantelzorgers over hun leven 
naast het mantelzorgen:

‘Ik ben mantelzorger en partner. 

Ik vind het lastig dat ik vooral zorg 

geef en minder terug krijg.’

‘Mijn moeder begrijpt niet dat 

ik er soms niet direct kan zijn. 

Zij zorgde voor haar ouders en 

stond direct klaar als het nodig 

was. Maar in haar moederhart 

begrijpt ze wel dat ik nu vader 

ben in een hele andere tijd.’

‘Vaak niet te 
combineren, 
zo simpel is het.’

‘Ik denk er wel eens over om te 
stoppen met het mantelzorgen. 
Ik ben liever een hele moeder 
voor mijn eigen kinderen.  
Maar ja, hoe dan?’

‘Soms even makkelijk 

boodschappen doen, alléén 

voor mijzelf. Heerlijk.’



activiteiten voor zorgintensieve jongeren en hun ouders

het hele gezin welkom:
Project Amazing
Project Amazing organiseert al jaren onder de noemer 
‘Club Amazing’ activiteiten voor zorgintensieve jongeren 
en hun ouders. Na vele verzoeken hebben zij ook een 
ontmoetingsmogelijkheid voor hele jonge kinderen met 
een beperking en hun ouders. 

Elke twee weken zal er in het buurtcentrum De Bom, 
Langeweg 6b in Vianen, naast een Chillavond ook een 
Kidzzclub voor de jonge kinderen worden georganiseerd. 
Het gaat dan om zorgintensieve kinderen/jongeren. 
Daarnaast zullen er ook activiteiten buiten de deur 
gepland worden, waarbij er rekening gehouden wordt met 
de beide leeftijdsgroepen. Voor de ouders is het mogelijk 
om plaats te nemen in onze huiskamer.

‘Er ontstaan gesprekken, we wisselen ervaringen uit en 
steken elkaar een hart onder de riem. Soms hoor je heftige 
verhalen. Het zijn avonden met een lach en een traan.’

Het programma is als volgt: 
18.30 – 20.00 uur  
Kidzzclub voor kinderen van 6 tot 11 jaar incl. ouders

20.00 – 20.30 uur 
vertrek oude groep en binnenkomst nieuwe groep

20.30 – 22.30 uur 
Chillclub voor jongeren v.a. 12 jaar (Chillruimte)

20.30 – 22.30 uur  
Amazing parents voor ouders/verzorgers (huiskamer)

KIDZZCLUB 

Voor de jongere kinderen 
zijn er gepaste spellen en 
is er mogelijkheid om te 
tekenen of te knutselen. 
Wij begrijpen het volkomen 
als u als ouder in de buurt 
wilt zijn. De huiskamer is 
daarom speciaal ingericht 
zodat u onder een genot 
van een kopje koffie of 
thee, toch in de buurt kunt 
zijn. 

Kosten: € 2,- per kind. 
Dit is incl. 2 drankjes en 
uiteraard wat lekkers. 

CHILLCLUB 

Er is ruimte om aan de 
volgende onderdelen 
mee te doen: tafeltennis 
of tafelvoetbal, sjoelen, 
dammen, schaken, 
gezelschapsspellen, 
muziek luisteren, dansen, 
kletsen, knutselen. We 
proberen de avonden 
te wisselen met onze 
spelletjesavonden en 
Chillkroeg waarbij we ook 
bitterballen serveren. 

Kosten: € 2,-. Dit is incl. 2 
drankjes en uiteraard wat 
lekkers. 

AMAZING PARENTS 

Voor ouders/verzorgens 
van zorgintensieve 
kinderen is het vaak een 
zoektocht. Onder het genot 
van een happie en een 
sappie bieden de ouders 
elkaar luisterende oren. 
Er worden verhalen 
gedeeld en tips 
uitgewisseld. U kunt ook 
deelnemen aan de aparte 
whatsapp groep voor de 
urgente vragen. Dit is 
uiteraard niet verplicht. 

Aanmelden is verplicht i.v.m. de coronamaatregelen. 
Een eigen bijdrage is niet nodig. Af en toe neemt een 
ouder iets lekkers mee voor bij de koffie.

Voor elke 
jongerenactiviteit zijn 

er minstens twee 
vrijwilligers nodig. Als 

ouderinitiatief is het voor 
ons niet haalbaar om 

altijd aanwezig te zijn. 
Daarnaast vragen wij aan 

de ouders om minstens 
één keer in het seizoen 

als vrijwilliger deel 
te nemen. Voor meer 

informatie of aanmelden 
van de activiteit kunt 
u mailen naar: info@

projectamazing.
nl of kijken op: 

projectamazing.nl.
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chapeaupassie

thuiskunstenaars
door Dineke Doetjes en Maykel Kicken

Voor mantelzorgers kan het goed zijn om even met iets anders bezig 
te zijn, even de rust te krijgen om er vervolgens weer met frisse 
moed tegen aan te gaan. Door het thuis maken van kunst genieten 
veel mantelzorgers van welkome ontspanning. Jaap van Rossum, 
Akke Feddema-Fokker en Ankie Ruth zijn drie mantelzorgers die 
thuis schilderen en tekenen om te ontspannen. We namen een kijkje 
in hun thuisatelier.

‘Het liefst schilder ik portretten van oude 
mensen met olieverf. Op mijn dertiende 
al gaf ik mijn eerste olieverfschilderij aan 
Teun, hij werd later mijn man. Hij was 

mijn alles en is helaas kortgeleden overleden. Hij had een 
snelgroeiende hersentumor en in elf maanden tijd viel alles 
bij hem ‘uit’. Tijdens de zorg voor mijn man die dag en nacht 
nodig was ben ik even gestopt met schilderen. Ik maakte wel 
eens wat maar dat is niet noemenswaardig. Gelukkig schilder 
ik nu weer, ondanks alles, met heel veel plezier. Ik verwonder 
mij over schoonheid en heel veel andere zaken. En ik ben heel 
dankbaar voor de creativiteit die ik in mij heb. Ik gun iedereen 
het plezier van schilderen of een andere creatieve uiting. Mijn 
advies is daarom: begin gewoon! Het gaat om het maken, om 
het proces. Begin er mee en als het ‘mislukt’, blijf dan vooral 
doorgaan. Ik denk dat je dan snel een blij gevoel krijgt omdat 
je hebt volgehouden. Je creatief uiten kan net zo zijn als vele 
momenten in het leven zelf: volhouden, doorgaan, vertrouwen 
en hoop houden. Gisteren is geweest, morgen is er nog niet. 
Het gaat om het nu!’ Akke Feddema Fokker was mantelzorger van 
haar man en is samen met haar broer al jaren mantelzorger voor 
hun moeder waar op dit moment niet te veel zorg voor nodig is.

‘Ter ontspanning schilder en teken ik. 
Inspiratie doe ik op tijdens lange wandelingen 
in de natuur. Deze geven mij rust en ruimte 
om alles eventjes los te laten. Mijn schilderijen 
baseer ik op dingen die ik in de natuur 
tegenkom. Tijdens de wandelingen maak ik 
hier foto`s van om vervolgens in mijn atelier, 
de plek om mij even terug te trekken, de 
opgedane inspiratie te verwerken tot een mooi 
kunstwerk.’ 
Ankie is mantelzorger voor haar man. 

‘Schilderen en tekenen zijn voor mij vooral een hobby, ik kan 
hierdoor goed tot rust komen. Hiervoor ga ik naar mijn zolderkamer 
om even een uur of anderhalf uur te schilderen. Ik ben begonnen, 
en misschien klinkt dit een beetje arrogant, met het natekenen van 
schetsen van Rembrandt. Hij gebruikte eenvoudige lijnen waarmee 
ik goed kon oefenen. Op mijn schilderijen zie je terug wie ik ben, een 
kleurrijk mens. In ieder geval, dat zeggen mensen over mij.’
Jaap zorgde voor zijn vrouw, in april is zijn vrouw opgenomen. 
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positief

omgaan met een eetstoornis in het gezin:

je kunt het niet alleen

6

door Connie Franssen

H et Realcovery Inloophuis in Weerselo 
opende in juni haar deuren voor mensen 
die kampen met een eetstoornis. Het 
inloophuis is een initiatief van Mark en 

Gabriëlle, die zorgen voor hun 17-jarige dochter die 
lijdt aan anorexia. Uit een moeilijke situatie hebben zij 
iets positiefs kunnen halen waar ook anderen baat bij 
hebben. ‘Blijf sterk. En wissel ervaringen met elkaar 
uit.’

De dochter van Mark en Gabriëlle was een jaar of 
elf toen ze afwijkend eetgedrag begon te vertonen. 
‘Pubergedrag, dachten we,’ vertelt bonusmoeder 
Gabriëlle. ‘Maar het ging van kwaad tot erger. Ze at 
nauwelijks nog en deed obsessief buikspieroefeningen. 
Dan hoorden we ’s ochtends vroeg gebonk op haar 
kamer en was ze weer bezig. Ze deed elke dag ruim 
duizend buikspieroefeningen. De kilo’s vlogen eraf. Haar 
blijheid ook.’

De ingeschakelde kinderarts liet hun dochter opnemen 
in het ziekenhuis. Mark: ‘Het gezin kwam op adem. Er 
was weer even rust in huis. Dat was vooral voor haar 
zusje erg belangrijk. Na vijf weken ziekenhuis, kwam 
ze thuis en begon het gedonder weer van voren af aan. 
Fysiek was ze weer in orde, maar de gedachten waren 
niet weg.’

bedsessie
Gabriëlle: ‘Alles in het gezin stond in het teken van de 
eetstoornis. Mensen die lijden aan anorexia worden er 
heel handig in de stoornis te laten groeien. We moesten 
voortdurend alert zijn, oppassen wat we tegen haar 
zeiden. De dochters gingen de helft van de week naar 
hun moeder. Dan konden wij even bijkomen. Dat gold niet 
voor de jongste dochter, die fulltime met de eetstoornis 
te maken had. We hebben afspraken gemaakt: Mark trok 
meer op met de zieke dochter en ik met haar zusje, voor 
wie we ook professionele hulp hebben ingeschakeld. 
Voor het slapen gaan hielden we dagelijks een 
‘bedsessie’ waarin we de dag en onze aanpak bespraken. 

‘En we zijn veel over anorexia gaan lezen,’ zegt Mark. 
‘Daardoor begrepen we meer van de stoornis en ook dat 
wij haar niet beter konden maken.’

enorm geregel
Ondanks alle aandacht en afspraken ging het weer 
mis en werd de dochter in een eetstoorniskliniek in 
Amsterdam opgenomen, zo’n 2,5 uur rijden van hun 
woonplaats Weerselo. ‘Niet te doen,’ zegt Gabriëlle. 
‘Logistiek was het een enorm geregel. Bovendien 
besloot ze na drie maanden dat het genoeg geweest was, 
ze wilde er weg. Dat mag je dus besluiten als je dertien 
bent. Eenmaal thuis at ze iets beter maar iedere calorie 
werd angstvallig bijgehouden. Die hang naar controle is 
specifiek voor anorexia.’

laatste kans
De dochter weigerde alle hulp en een periode vol strijd 
en verdriet volgde. Toen las Mark over het Leontienhuis: 
een inloophuis voor mensen met een eetstoornis 

Mark (vooraan) en Gabriëlle (in het geel) zijn zeker méér dan 
mantelzorgers. Ze zetten hun mantelzorgervaringen in ten 
goede voor een ander. Ze kregen hulp van vrienden en familie 
bij het starten van het Realcovery inloophuis. 
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en hun naasten, opgericht door wielrenster en 
ervaringsdeskundige Leontien van Moorsel. ‘Het voelde 
als een laatste kans,’ zegt hij. ‘In het Leontienhuis staat 
het uitwisselen van ervaringen centraal, dat sprak me 
aan. Mijn dochter en ik gingen er samen heen. Het klikte 
enorm met Fieke, de manager. Mijn dochter voelde zich 
voor het eerst begrepen.’ Gabriëlle: ‘Voor ons was het ook 
fijn omdat we met andere ouders konden praten. Maar 
alweer, het is te ver van ons vandaan. We ontdekten dat 
er in het oosten niet één inloophuis voor mensen met een 
eetstoornis is. Van Groningen tot Limburg is er helemaal 
niets.’

stoute schoenen
Mark en Gabriëlle trokken de stoute schoenen aan en 
begonnen zélf een inloophuis, gebaseerd op de visie 
van het Leontienhuis. In juni opende het ‘Realcovery 
Inloophuis’ – de naam werd bedacht door hun dochter 
– haar deuren. Een groep ervaringsdeskundigen helpt 
de bezoekers op hun weg naar herstel. Het huis wordt 

gerund door vrijwilligers. Gabriëlle: ‘Inmiddels zijn 
er zo’n 70 bezoekende cliënten: meiden, jongens en 
volwassenen. We zijn een aanvulling op de reguliere 
zorg. We hebben ondervonden dat het uitwisselen van 
ervaringen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, die 
de ziekte onder controle hebben, enorm helpt.’ 

‘Het gaat nu redelijk met onze dochter,’ zegt Mark. 
‘Het eten is onder controle, de gedachten niet. Mijn 
dochter is open over haar ziekte. Ze schrijft erover en 
post regelmatig over haar ziekte op social media. Die 
openheid helpt haar, maar ook anderen. Mantelzorger 
zijn is heel intensief. Je kunt het niet alleen.’ 

Omdat het bijzonder is als mantelzorgers hun ervaring 
gebruiken om een bijzonder initiatief op te zetten, 
besteden we daar graag aandacht aan. Kent of bent 
u zo’n mantelzorger? Laat het ons weten! Zie de 
contactgegevens achterop.

In een eigentijdse setting heet 
het Realcovery iedereen die 
in aanraking komt met een 
eetstoornis welkom. Meer weten? 
Zie realcoveryinloophuis.nl.
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door Pauline van der Linden

W ist u dat ruim 70 procent van de 3,1 
miljoen mantelzorgers de mantelzorg 
combineert met een betaalde baan? 
Deze combinatie gaat echter niet 

altijd zonder slag of stoot. Daarom vroegen wij HR-
manager Brenda Kovac om eens vanaf ‘de andere kant 
van de tafel’ enkele tips te geven over de het al dan niet 
opnemen van zorgverlof. 

De 46-jarige, goedlachse, HR-Manager Brenda Kovac 
werkt momenteel bij Optisport. Daarvoor werkte ze 
jarenlang in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
in Tilburg als Hoofd Personeel en Organisatie. In 
deze functie sprak ze regelmatig met zwaarbelaste 
mantelzorgers over zorgverlof. Haar ervaring deelt ze 
graag met u. 

bij wet geregeld 
‘Zorgverlof betekent dat u, in overleg met uw werkgever, 
extra vrij mag nemen om zorgtaken te verrichten. Dit 
is in Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere 
landen, bij wet geregeld’, legt Brenda uit. ‘Een werkgever 
heeft een zorgplicht voor haar medewerkers en als een 
organisatie goed voor haar mensen zorgt, zorgen de 
mensen goed voor de organisatie. Daarbij, het laatste 
wat een werkgever wil, is dat een mantelzorger langdurig 
uitvalt door overbelasting.’ 

gesprek in vroeg stadium 
Het is belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium 
een gesprek aangaat met uw werkgever. Bespreek 
de mogelijkheden om de zorg en uw werk goed te 
combineren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
(tijdelijk) aangepaste werktijden, het verlichten van uw 
takenpakket of de mogelijkheid om thuis te werken,’ 
adviseert Brenda. ‘Zo waren veel verpleegkundigen, 
in het ziekenhuis waar ik voorheen werkzaam was, 
ook mantelzorger. Voor hen maakten we een ‘op maat 
gemaakt rooster’ waarbij we rekening hielden met de 
tijden waarin ze mantelzorg moesten verlenen.’ 

laatste redmiddel 
‘Hopelijk kunt u als mantelzorger met uw werkgever 
goede afspraken maken om tot de juiste balans in 
werk en zorg te komen, zonder dat er direct zorgverlof 
opgenomen hoeft te worden. Zorgverlof is namelijk 
echt het laatste redmiddel in mijn ogen omdat je dan 
veelal salaris moet inleveren,’ aldus Brenda. ‘Maar er 
zijn natuurlijk situaties waarin het niet anders kan. 
Bijvoorbeeld als het noodzakelijk wordt dat u tijdelijk 
stopt met werken doordat diegene waar u voor zorgt niet 
lang meer te leven heeft. Op zo’n moment is het heel fijn 
dat het recht op zorgverlof bestaat.’  

tips 
Tenslotte heeft Brenda nog een aantal tips voor u: 
• Als werknemer bent u er zelf voor verantwoordelijk 

dat er een oplossing komt als u niet meer het werk 
kunt doen, zoals u dat overeengekomen bent met uw 
werkgever. Neem dus vooral het initiatief voor een 
gesprek. Natuurlijk mag u altijd hulp vragen aan uw 
werkgever, maar weet dat deze ook andere belangen 
in het oog moet houden, waaronder die van collega’s 
en uiteraard de continuïteit van de organisatie;  

• Wettelijk gezien bent u niet verplicht om uw 
werkgever te vertellen waarom u zorgverlof op wilt 
nemen. Probeer uw werkgever toch zoveel mogelijk 
te betrekken om te voorkomen dat er geen begrip is 
voor uw situatie of dat men door onwetendheid zelf 
zaken gaat invullen; 

• Ook voor uw collega’s heeft het impact als u 
zorgverlof opneemt omdat zij bijvoorbeeld taken 
van u moeten overnemen. Openheid en een goede 
communicatie zijn van groot belang. Benoem het feit 
dat u de ontstane situatie ook heel vervelend voor 
hen vindt en dankbaar bent voor hun hulp.  
En … incidenteel een kleine geste als een gebakje 
doet wonderen. 

Veel mantelzorgers zijn ook werknemer. 
Hoe maakt u mantelzorg bespreekbaar en hoe werkt zorgverlof ook alweer? 

bespreek mantelzorg 
op de werkvloer
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Brenda Kovac

werk en mantelzorg



advertentie

de drie soorten zorgverlof    
calamiteitenverlof  
Moet uw gevallen moeder plots naar het ziekenhuis 
of wordt u gebeld om uw zieke kind direct uit school 
op te halen? Afhankelijk van de situatie heeft u, 
voor de eerste noodzakelijk zorg, recht op een paar 
uur tot maximaal 24 uur calamiteitenverlof. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit zo snel 
mogelijk bij uw werkgever melden en daarbij vertellen 
hoe lang u verwacht afwezig te zijn. 
Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor 
calamiteitenverlof niet weigeren. Bij calamiteitenverlof 
wordt het loon gewoon doorbetaald. 

kortdurend zorgverlof 
Kortdurend zorgverlof mag u opnemen als u 
bijvoorbeeld tijdelijk voor uw zieke ouder of partner 
moet zorgen. Wettelijk gezien heeft u recht op 
kortdurend zorgverlof van maximaal twee keer het 
aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 
vier dagen per week, wekelijks 32 uur? Dan heeft u 
recht op maximaal acht dagen of 64 uur zorgverlof 
binnen een periode van één jaar. Volgens de wet heeft 
u recht op minstens 70% van uw loon tijdens het 
zorgverlof. Uw werkgever mag kortdurend zorgverlof 
alleen weigeren als, door uw verlof, de organisatie 
waar u voor werkt in ernstige problemen zou komen.  

langdurend zorgverlof 
Langdurend verlof mag u opnemen als u, 
als enige, voor langere tijd voor een naaste moet 
zorgen die ernstig ziek of hulpbehoevend is. 
Gedurende dit verlof krijgt u geen loon doorbetaald. 
U mag in een periode van twaalf maanden zes keer 
uw wekelijkse arbeidsduur opnemen. 
Werkt u normaliter 32 uur per week dan mag u in 
totaal dus 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.  

Check tenslotte ook uw contract en de 
gehanteerde cao of bedrijfsregeling over de 
exacte voorwaarden die voor u van toepassing zijn. 
Ten aanzien van zorgverlofregelingen zijn hierin 
soms aanvullende afspraken gemaakt. 

Meer weten?
Kijk eens op werkenmantelzorg.nl of informeer bij ons, 
zie de contactgegevens achterop.

Brenda Kovac

Kom nu in actie en 
doneer direct via de 
QR-code of ga naar 
houdcultuurlevend.nl 
voor meer informatie.

Ook Jeangu Macrooy 
ondersteunt deze actie

Scan de QR-code
voor een 

eenmalige gift
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Welk negenletter-
woord zoeken we?
Geef uw  antwoord 
door via de site
voor-elkaar.info.

winnaars kunst- 
en cultuurkaart 
(herfst 2020)
• T. Niessen, 

Zeist
• C. Heijmans, 

Amerongen
• E. Reuling, 

Abcoude

Vijfde letter van het 
gastland van het 
EK voetbal 1988 
(gewonnen door 

Nederland!).

Eerste letter van de 
voornaam van deze 

kunstenaar uit die tijd

1981: eerste ‘personal 
computer’ kwam 

op de markt: eerste 
letter van de naam 
van de producent.

Laatste letter van 
de locatie waar deze 
populaire soapserie 
werd opgenomen.

1 2 3 4

puzzel

jonge mantelzorger

M atthijs is zeventien jaar, is opgegroeid 
in De Ronde Venen en zit in het eerste 
jaar van zijn opleiding Sociaal Werk. 
Begin oktober heeft Matthijs tijdens 

zijn stage meegedaan met een voorlichting over Jonge 
Mantelzorgers in groep acht van een basisschool in De 
Ronde Venen.

Op het digi(school)bord in het klaslokaal begon een 
presentatie met de vraag: ‘Zorg jij voor iemand?’.  
Eén op de vijf jongeren groeit op in een gezin met een 
broertje, zusje of ouder die ziek is of een beperking heeft. 
In het getoonde filmpje zag je hoe het leven van een 
jongen van elf jaar eruitzag, omdat hij rekening houdt 
met zijn broer met autisme en helpt zorgen voor een 
broer met een verstandelijke beperking en een vader met 
suikerziekte. Die jongen noemen we: Jonge Mantelzorger, 
of Jonge Held.

De vraag: ‘Wie kent een jonge mantelzorger?’ werd door 
een paar leerlingen met ‘ja’ beantwoord. De klasgenoten 
konden zich voorstellen dat het belangrijk is dat je dan 
met je verhaal terechtkan bij iemand die je vertrouwt, 
bijvoorbeeld je juf of meester. De voorlichting werd 
afgesloten met een spannende Kahoot-quiz op de tablet 
van de leerlingen.

ontdekking
Bij het voorbereiden van de voorlichting ontdekte Matthijs 
dat hij zelf eigenlijk een jonge mantelzorger is. Hij is 
opgegroeid met een zieke vader. Een potje voetballen 
samen, dat zat er voor hem niet in, maar aan de andere 
kant kreeg hij ook niet op z’n kop van z’n vader als hij 
eens kattenkwaad uithaalde. Matthijs zegt dat zijn familie 
heel veel voor zijn vader zorgt. Wat Matthijs doet voor 
zijn vader, voelt niet als zorgen voor maar als helpen met, 
hij weet niet beter. ‘Dat zou iedereen voor zijn of haar 
vader doen’ zegt hij. Het geeft je ook een goed gevoel 
als je iemand kan helpen met iets wat hij zelf niet kan, 
zoals bijvoorbeeld koffiezetten, eten brengen of met de 
computer werken.

projecten in de schuur
Langzaamaan heeft Matthijs zijn vader aan spierkracht 
ingeleverd waardoor hij op een gegeven moment zijn 
werk niet meer kon doen. Met ‘projecten in de schuur’ 
zoals Matthijs ze noemt heeft zijn vader zich tot voor kort 
op zijn eigen tempo nog wel kunnen vermaken. De dagen 
van zijn vader zijn gevuld met thuiszorgmomenten, een 
stukje in zijn scootmobiel rijden, koffiedrinken bij Matthijs 
zijn opa en oma, achter de laptop zitten, TV kijken en 
rusten, want vermoeidheid is ook een symptoom van de 
ziekte die zijn vader heeft.

hulpverlener, ICT’er, DJ, president..

wat wil jij later worden?
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Derde letter van de 
voornaam van deze 

belangrijke leider van 
de Sovjet-Unie.

Voor welk land 
werd in 1985 geld 
ingezameld op dit 
benefietconcert? 

Derde letter.

Deze band nam 
in 1984 afscheid, 
voorlaatste letter.

Hoofdpersoon van  
zeer succesvolle 

filmreeks uit de jaren 
‘80. Tweede letter.

Laatste letter van het 
bedrijf dat in 1982 de 

eerste muziek-CD 
fabriceerde.

5 6 7 8 9

Dat zijn opa en oma ervoor hebben gezorgd dat er  
voor Matthijs altijd een plek is waar hij terecht kan en 
zichzelf kan zijn, ervaart Matthijs als zijn kernwaarde.  
Matthijs heeft geleerd om rekening te houden met een 
ander en te ervaren dat een ander misschien niet kan wat 
hij of zij zou willen kunnen. En dat een ander jouw hulp 
echt nodig heeft.

tip
‘Maar’, zegt Matthijs, ‘als de zorgen om een ander je te 
veel worden, is het goed om erover te praten met mensen 
die je begrijpen en je als het nodig is kunnen (onder)
steunen of helpen’. Dat heeft hij tijdens de voorlichting op 
school verteld. Eén tip die Matthijs toen kreeg uit de klas, 
blijft hem bij en wil hij heel graag meegeven: ‘Schrijf het 
op in woorden voor de ander, in een soort brief, als je er 
niet of moeilijk over kan praten’.
Matthijs heeft al op jonge leeftijd besloten om zich 
volwassen te gedragen. Hij zet zich maximaal in voor 
school en wil geen tijd verdoen. Hij wil alles goed regelen 
om voor zichzelf te kunnen zorgen en over een paar jaar 
zelfstandig te kunnen zijn. De kans bestaat dat zijn vader 
op den duur zoveel verzorging nodig heeft, dat dat thuis 
niet meer gaat. Dan zal de best passende woonomgeving 
voor zijn vader gevonden moeten worden. Matthijs zijn 
opa en oma denken daarover mee.

Matthijs is graag onder de mensen. Hij heeft een baantje 
en school, hij loopt stage en daarbuiten zoekt hij het 
zorgen voor een ander wel op, zegt hij. Thuis heeft hij een 
eigen kamer waar hij nu vaker is, omdat hij bang is zijn 
vader en grootouders te besmetten met het COVID-19 
virus. Hij is extra voorzichtig. Pas wanneer hij een week 
nergens naar toe is geweest, gaat hij met zijn opa en oma 
een babbeltje maken, met een mondkapje op.

Als Matthijs minister-president zou zijn, zou hij 
Nederland graag weer terugbrengen naar een 
verzorgingsstaat. Hij wil mensen helpen. Hoe? Daar 
heeft hij veel ideeën over. Daarom heeft hij voor de studie 
Sociaal Werk gekozen. ‘Die is heel breed’, zegt hij.



advertorial

wat te doen als uw dierbare 
slachtoffer wordt?
speciale hulp voor mantelzorgers

‘Vaker geweld gebruikt tegen 
hulpverleners.’ ‘Aantal inbraken 
neemt toe.’ ‘Fraude met Whatsapp 
verviervoudigd.’ Achter feitelijke 

krantenkoppen als deze gaan vele individuele 
verhalen schuil. Jaarlijks worden maar liefst vier 
miljoen Nederlanders slachtoffer van een misdrijf of 
verkeersongeluk. Het kan ons allemaal overkomen. 

nieuwe vragen en zorgen
Als degene voor wie u dagelijks zorgt, slachtoffer 
wordt, is ineens niets meer hetzelfde. Er komen vragen 
en zorgen bij. Bijvoorbeeld over wie de schade kan 
vergoeden of hoe het strafproces zal verlopen. Ook kan 
het zijn dat uw partner, ouder of kind slecht slaapt, last 
heeft van spanningen of zich terugtrekt. Niet zo gek dus, 
als u zich afvraagt hoe u met zo’n situatie moet omgaan.

hulp bij het helpen
Bij Slachtofferhulp zien ze elke dag wat zo’n ingrijpende 
gebeurtenis doet met mensen. Deze organisatie 
ondersteunt niet alleen duizenden slachtoffers per jaar, 
maar sinds kort ook de mensen in de directe omgeving 
van slachtoffers. Familie, vrienden en mantelzorgers zijn 
immers vaak degenen die een slachtoffer vanaf dag 1 
bijstaan. Hoe je dat goed doet, dat weet Slachtofferhulp 
als geen ander. En dus geven ze naasten informatie, 
advies en tips om nog beter te kunnen helpen. Ook goed 
om te weten: er zijn geen kosten aan verbonden.

  

‘Hoe geef ik aan dat het te veel wordt?’ ‘Wat zeg ik tegen 
iemand die het zwaar heeft?’ Met korte video’s laat 
Slachtofferhulp zien hoe u moeilijke gesprekken voert. 

U krijgt snel overzicht van wat er geregeld moet worden als 
uw naaste slachtoffer is geworden. 

dit vindt u als mantelzorger bij Slachtofferhulp:
• snel overzicht van wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dat aanpakt
• tips en trucs om uw ondersteuning nog beter af te stemmen op de behoeften van uw naaste
• korte video’s met voorbeelden hoe u passend kunt reageren of uw grenzen kunt aangeven
• een veilige online omgeving waar u vragen kunt stellen aan anderen die een slachtoffer ondersteunen

Bekijk alle hulp voor mantelzorgers op www.slachtofferhulp.nl/voormantelzorgers



huisartsen zijn onbekend met 
beschermingsmiddelen 
voor mantelzorgers

E r zijn gratis beschermingsmiddelen 
beschikbaar voor mantelzorgers die intensief 
zorgen voor hun naaste met (het vermoeden 
van) corona. Echter, door onbekendheid van 

deze regeling bij huisarts, GGD en apotheek krijgen 
mantelzorgers de beschermingsmiddelen vaak niet 
geregeld. Ook kennen mantelzorgers soms zelf 
de regeling niet. Dat moet snel veranderen, stelt 
MantelzorgNL.

In mei maakte de overheid bekend 
dat mantelzorgers recht 
hebben op persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 
wanneer er sprake is van 
(verdenking van) corona. Dit 
geldt alleen als tijdens het 
verlenen van mantelzorg 
anderhalve meter afstand 
houden niet mogelijk is. 
MantelzorgNL krijgt via 
de Mantelzorglijn de laatste 
tijd regelmatig meldingen van 
mantelzorgers die de middelen niet 
geregeld krijgen. Zij geven aan dat hun 
huisarts, GGD en/of apotheker niet van de 
regeling weet en daardoor niet in actie komt.

ook bij mantelzorgers onbekend
‘Het komt ook voor dat we mantelzorgers zelf op deze 
regeling moeten wijzen. Ook zij weten nog onvoldoende 
dat ze hiervoor in aanmerking komen. Het is van groot 
belang dat een mantelzorger veilig voor een ander kan 
zorgen en dat ze daarvoor in de gelegenheid worden 
gesteld. Daarom vragen we opnieuw aandacht voor deze 
regeling, zeker ook omdat er voldoende materialen 
beschikbaar zijn.’, aldus Ginette Klein, medewerker van 
de Mantelzorglijn

MantelzorgNL adviseert mantelzorgers om de richtlijnen 
van de overheid en de informatie van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) met de huisarts en apotheek 
te delen. Meestal lukt het dan wel de materialen mee te 
krijgen. De juiste links zijn te vinden op www.mantelzorg.
nl/beschermingsmiddelen

hoe zou het moeten werken?
Bij een verdenking van het coronavirus is het uiteraard 
belangrijk dat de naaste zo snel mogelijk wordt getest. 
Dit kan door een afspraak te maken op telefoonnummer 

0800 – 12 02 of online 
via coronatest.nl.  

 Tot de 
testuitslag bekend  

  is kan de 
mantelzorger op 

recept van huisarts 
of GGD een gratis 

korte-termijn-pakket met 
beschermende materialen 

krijgen. Dit recept wordt 
alleen verkregen wanneer er 

sprake is van intensieve zorg waarbij 
anderhalve meter afstand houden niet 

mogelijk is. Een korte-termijn-pakket 
professionele beschermingsmaterialen bestaat 

uit: handschoenen, chirurgische mondneusmaskers, 
een bril, schorten en een flacon desinfecterend middel.

Blijkt de test negatief dan zijn de beschermende 
materialen voor de mantelzorger niet langer nodig. 
Bij een positieve testuitslag volgt er een nieuw recept 
van de huisarts of GGD waarmee de mantelzorger een 
lange-termijn-pakket met beschermende materialen 
bij de apotheek kan ophalen of laten thuisbezorgen. Ook 
dit pakket is gratis en het bevat dezelfde materialen 
als het korte-termijn-pakket (maar dan in grotere 
hoeveelheden).

bron: Mantelzorg.nl

corona
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doe mee!

bijeenkomsten

vanaf 1 februari

VOOR PARTNERS 
VAN IEMAND MET NAH

online en een fysieke bijeenkomst 

Van de ene op de andere dag kan 
er sprake zijn van niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) bij uw partner. 
Niet alleen het leven van de getroffene 
verandert, ook dat van gezinsleden. 
Heeft uw partner kortere of langere 
tijd geleden te maken gehad met 
bijvoorbeeld een herseninfarct, 
hartstilstand of (verkeers)ongeval en is 
er sprake van NAH? En wilt u hierover 
in gesprek gaan met anderen? Dit kan 
tijdens deze digitale bijeenkomsten. 
We staan kort stil bij de directe 
gevolgen van het hersenletsel maar 
zullen vooral stilstaan bij de indirecte 
gevolgen voor u als partner en hoe u in 
evenwicht kunt blijven.

• trainers: Suzanne Visser en Geeri 
de Jong van MEE-Vivenz

• maandag 1, 8, 15 februari en 1, 8, 
15 maart (*15 maart komen we ‘in 
het echt’ bij elkaar). 

• 19.30 - 20.45 uur, inloggen vanaf 
19.15 uur

• gratis, plaats voor acht personen

Mantelzorg VHL organiseert diverse (online) 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn gericht op het 
opdoen van kennis, het uitwisselen van ervaringen 
en tips van andere mensen die zich in uw situatie 
herkennen. Wat heeft hen geholpen? Waar hebben ze 
hulp of ondersteuning gekregen? Wacht niet te lang met 
aanmelden, want vol = vol. 

U meldt zich aan door te mailen naar 
info@mantelzorgvhl.nl.
U geeft zich op voor alle bijeenkomsten en we horen van 
u als u een keer niet kunt. Na aanmelding krijgt u, indien 
nodig, uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de 
deelnamelink. U krijgt zo nodig telefonische hulp als u er 
niet uitkomt.

vanaf 8 februari

VOOR OUDERS VAN EEN 
ZORGINTENSIEF KIND

online en een fysieke bijeenkomst 

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'. Onderwerpen 
die ter sprake komen zijn onder andere 
het stellen van grenzen, omgaan 
met anderen buiten het gezin en de 
balans tussen zorgen voor uw kind en 
tijd voor uzelf. Tijdens deze digitale 
bijeenkomsten is er ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen en vinden 
van herkenning bij andere ouders.

• trainers: Yvonne Pijnenburg 
van MEE-Vivenz en een 
mantelzorgadviseur van 
Mantelzorg VHL.

• maandag 8 en 22 februari, 8 en 
22 maart, 5 en 19 april. (*19 april 
komen we ‘in het echt’ bij elkaar).

• 20.15 - 21.15 uur, inloggen vanaf 
20.00 uur

• gratis, plaats voor acht personen

vanaf 10 februari

VOOR FAMILIE VAN IEMAND MET 
EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

online en een fysieke bijeenkomst

Leven met een naaste met psychische 
of psychiatrische problemen is niet 
altijd makkelijk. Een gezinslid met 
bijvoorbeeld autisme, een depressie, 
PTSS of bipolaire stoornis heeft invloed 
op anderen. Hoe blijft u zelf in balans 
en geef u uw grenzen aan? Maken 
anderen hetzelfde mee? Hoe voorkomt 
u overbelasting en hoe gaat u om met 
uw omgeving? In een kleine groep 
gaan we digitaal in gesprek over deze 
en andere vragen.

• trainers: Yvonne Pijnenburg 
van MEE-Vivenz en een 
mantelzorgadviseur van 
Mantelzorg VHL.

• woensdag 10 en 24 februari, 10 en 
24 maart, 7 en 21 april. (*21 april 
komen we ‘in het echt’ bij elkaar). 

• 20.15 - 21.15 uur, inloggen vanaf 
20.00 uur 

• gratis, plaats voor acht personen
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foto: MantelzorgNL

15 februari

INFORMATIEBIJEENKOMST 
FINANCIËLE REGELINGEN

online 

Deze avond geeft adviseur Rianne 
Hanning van MantelzorgNL u op een 
toegankelijke- en overzichtelijke 
wijze informatie over de verschillende 
(financiële) regelingen waarmee u te 
maken kunt krijgen. Na afloop van de 
bijeenkomst weet u welke financiële 
regelingen er zijn en waar u mogelijk 
profijt van kunt hebben. Zo kunt u met 
meer kennis uw belastingaangifte 
(laten) invullen of vragen stellen bij 
(gemeentelijke) instanties. Na afloop 
is er gelegenheid om vragen te stellen 
aan de adviseur.

• trainer: Rianne Hanning van 
MantelzorgNL 

• maandag 15 februari 
• 19.30 - 21.00 uur
• gratis, plaats voor vijfentwintig 

personen

17 maart

INFORMATIEBIJEENKOMST 
TIPS BIJ DE BELASTINGAANGIFTE

online

Voor velen niet de leukste klus, 
maar wel iets dat moet gebeuren: de 
belastingaangifte. Als u voor iemand 
zorgt, krijgt u zeer waarschijnlijk met 
extra uitgaven te maken. Daarom 
is het belangrijk om te weten wat u 
wel of niet kunt terugvragen. Denk 
bijvoorbeeld aan reiskosten voor 
ziekenbezoek, hulpmiddelen etc. 
Voormalig belastinginspecteur Jaap 
Post geeft allerlei tips bij het doen van 
de belastingaangifte. Daarnaast kunt u 
tot uiterlijk 10 maart uw vragen mailen 
naar: info@mantelzorgvhl.nl. Deze 
vragen worden tijdens de bijeenkomst 
anoniem beantwoord.

• trainer: voormalig 
belastinginspecteur Jaap Post

• woensdag 17 maart
• 19.30 - 21.00 uur
• gratis, plaats voor twintig personen

vanaf 10 mei

BIJEENKOMSTEN: BALANS, 
BEWEGEN EN ONTMOETEN 

met anderhalve meter afstand

Voor mensen van 60+ die zorgen 
voor een ouder of partner. Wilt u zich 
rustiger, fitter en meer in balans 
voelen? En houdt u van wandelen? 
Dan zijn de bijeenkomsten ‘Balans, 
bewegen en ontmoeten’ wat voor 
u. De ochtenden staan in teken van 
het bewust zijn van uw balans en het 
belang van zelfzorg. Aan het einde 
van de ochtend maken we een mooie 
wandeling. U gaat met nieuwe energie 
weer naar huis! Draag goede (wandel)
schoenen die vies mogen worden en 
zorg voor makkelijk zittende kleding.

• organisatoren: Een beweegcoach 
van Zederik in beweging & 
een mantelzorgadviseur van 
Mantelzorg VHL

• Open Vensters,  
Prinses Marijkeweg 34 in Ameide

• maandag 10 mei, 17 mei, 24 mei, 
31 mei, 7 juni en 14 juni.

• 09.30 - 11.30 uur
• Deelname kost vijftien euro in 

totaal, dit is inclusief koffie of 
thee. Dit bedrag kunt u de eerste 
bijeenkomst meenemen. Er is 
plaats voor acht personen.



chapeau

over ons 
Ondersteunt u een partner, kind of ander 
familielid, vriend(in) of buur? Dan bent 
u mantelzorger. Mantelzorgers zorgen 
vaak voor een langere tijd en onbetaald 
voor een familielid of bekende die hulp 
nodig heeft. De zorg kan voldoening 
geven, maar kan ook lastig en zwaar zijn. 

Mantelzorg VHL ondersteunt u daarom 
bij de zorg voor een ander door:

• het bieden van een luisterend oor
• meedenken in het behouden of 

vinden van de juiste balans
• het geven van advies over 

voorzieningen en regelingen
• u in contact te brengen  

met andere mantelzorgers
• organiseren van trainingen, 

workshops en webinars
• bemiddelen in de inzet van het 

netwerk, vrijwilligers of andere 
vormen van vervangende zorg

Mantelzorg VHL 
onderdeel van Welzijn Vianen en 
SamenDoen.
0345 – 63 73 63 
info@mantelzorgvhl.nl
www.welzijnvianen.nl 
www.samendoen.expert
Facebook: MantelzorgVHL   

korte berichten 

Soms kan het zorgen voor die ander 
te veel worden. Door af en toe vrij te 
zijn van uw ‘mantelzorgtaken’, kunt 
u uw eigen leven beter in balans 
houden en de zorg voor uw naaste 
langer volhouden. Vervangende 
zorg voor mantelzorgers heet 
ook wel respijtzorg. Er zijn 
initiatieven door vrijwilligers of door 
beroepskrachten; u kunt respijtzorg 
aan huis of elders ontvangen, 
structureel of incidenteel, 
overdag of in het weekend. Op 
dit moment is er een actueel 

respijtoverzicht voor Leerdam, 
Zederik en omstreken. Deze kunt 
u bekijken op: www.samendoen.
expert/mantelzorgondersteuning-
samendoen en dan bij het 
kopje: ‘logeren en dagopvang’. 
Een compleet overzicht van 
Vijfheerenlanden is in de maak. 
Wilt u persoonlijke informatie? 
Bel dan naar Francien Boonstra, 
Adviseur Mantelzorg VHL: 
0345 – 63 73 63 of mail naar 
info@mantelzorgvhl.nl.

dagactiviteiten, logeermogelijkheden en ondersteuning

handig overzicht

Helaas is het, vanwege het 
coronavirus, onduidelijk of de 
bijeenkomsten wel of niet door 
kunnen gaan. Om die reden kunt u 
voor actuele informatie kijken op: 
www.alzheimer-nederland.nl (kijk bij 
het kopje ‘in jouw buurt’, vervolgens 
bij Alzheimercafé en vul helemaal 
onderaan ‘Vianen’ of ‘Leerdam’ in).

• In Vianen iedere eerste maandag 
van de maand. Van 19.30 - 21.00 
uur. Inloop vanaf 19.00 uur.   
Info: Lilian Klynstra,  
030 - 608 98 80 of  
L.Klynstra@zorgspectrum.nl

• In Leerdam iedere laatste 
dinsdag van de maand.  
Van 19.30 - 21.15 uur. Inloop 
vanaf 19.15 uur. Info: Francien 
Boonstra, 0345 - 63 73 63 of 
info@mantelzorgvhl.nl.

gratis voor iedereen die met dementie te maken heeft

Alzheimercafé

De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ 
waar men als getroffene van Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) of 
als mantelzorger van een getroffene, 
als naaste, betrokken professional 
of vrijwilliger terecht kunt met 
vragen voor advies, voorlichting en 

ondersteuning. Regelmatig worden 
er bijeenkomsten georganiseerd. 
Voor meer informatie over deze 
activiteiten kunt u kijken op 
www.nahvraagwijzer.nl of bellen 
naar NAH-coördinator  
Lies Bonsang: 06 – 15 09 19 24.

ondersteuning voor u

NAH-Vraagwijzer


