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Beste mantelzorgers,  

 

De winter van 2009-2010 heeft voor ons allen veel ongemak 

gebracht. De wegen waren vaak slecht begaanbaar en de 

temperatuur door de gure wind extra onaangenaam. Voor u 

als mantelzorger zal dit ook een extra belasting geweest zijn. 

Gelukkig begint het voorjaar zich aan te dienen en krijgen we 

weer de nodige energie. 
 

Voor het team van Sigma was niet alleen het weer lastig. Elders 

in deze nieuwsbrief leest u over de verbouwing die inmiddels 

heeft plaatsgevonden aan het kantoor. Deze verbouwing was 

noodzakelijk om u beter van dienst te kunnen zijn.  
 

Een ander onderwerp in deze nieuwsbrief is dementie. Omdat 

er in Nederland een dubbele vergrijzing plaats vindt: het aantal 

ouderen groeit én men bereikt een hogere leeftijd, komen er 

ook steeds meer mensen met dementie. Graag wil ik u wat 

informatie en ondersteuning aanreiken. 
 

Natuurlijk komen ook onze thema’s en activiteiten aan de 

orde. De ervaring leert dat de themabijeenkomsten en 

koffiemiddagen bezocht worden door merendeels oudere 

mantelzorgers. Ik hoop dat dit jaar ook de jongere mantel-

zorgers de weg naar het steunpunt vinden. Een specifiek 

aanbod voor hen is er op dinsdag 13 april, om 19.30 uur bij 

Sigma voor mantelzorgers met een zieke partner en kinderen in 

de leeftijd tot 20 jaar. Geldt dit voor u, dan bent u van harte 

welkom. Mocht u iemand kennen, maakt u hem/haar dan 

attent op deze bijeenkomst. 
 

Ik hoop dat u ook dit jaar weer de nieuwsbrieven met 

belangstelling zult lezen en dat zij u van de nodige informatie 

zullen voorzien. Mocht u zelf interesse hebben voor een ander  

specifiek onderwerp, laat het mij dan weten! 

 
Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek - van Lienden,  

 

Voorwoord 
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Verbouwing Sigma 

 

U heeft het in de plaatselijke pers 

kunnen lezen of wellicht heeft u 

het ook wel gezien toen u door de 

Oosterstraat liep: Sigma werd 

verbouwd. 
 

Om u beter van dienst te kunnen 

zijn is er een spreekkamer 

gekomen. De consulent welzijn 

kan dan met u in een aparte ruimte gaan zitten, zodat uw 

privacy beter gewaarborgd is. Voor grotere bijeenkomsten, 

zoals de thema- en koffie-middagen hebben we een aparte 

vergaderruimte, waardoor we niet meer gestoord worden door 

binnenlopend publiek en de telefoon. 
 

Nieuwe diensten 
 

Sigma heeft ook meer ruimte nodig omdat in opdracht van de 

gemeente Nijkerk nieuwe diensten opgestart zullen worden.  
 

Formulierenhulp: een praktische, kortdurende vorm van 

ondersteuning voor inwoners van de gemeente Nijkerk die 

moeite hebben met het invullen van formulieren. Sinds februari 

2010 is Marieke Rustenhoven in dienst gekomen om dit project 

op te zetten. 
 

Ouderenadvisering: informatie, advies én ondersteuning voor 

ouderen. Sinds maart 2010 is Hermien Stouwdam in dienst 

gekomen om dit project op te zetten. In een volgende 

nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren. 
 

Sinds september 2010 kunnen leerlingen van het voortgezet 

onderwijs hun maatschappelijke stage ook bij Sigma regelen.  

Om te coördineren tussen scholen, scholieren en organisaties is 

Wim van den Berg onze team komen versterken. 
 

U ziet, als mantelzorger, kunt u gebruik maken van een team, 

dat u op meerdere terreinen met hun expertise kan 

ondersteunen. Schroomt u niet en zoek ons op! 

 

Uitbreiding 

Sigma 
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In het woud van de regels 

 

Regie houden over het eigen leven, zelf 

verantwoordelijkheid nemen en zaken 

regelen, waar door de overheid steeds 

nadrukkelijker op gerekend wordt, is 

voor veel ouderen en minder zelfred-

zame volwassenen in de Nederlandse 

samenleving erg moeilijk. De regels zijn 

ingewikkeld en moeilijk toepasbaar op 

de eigen situatie; de taal van de 

overheid onbegrijpelijk.  
 

Van tijd tot tijd besteden wij daarom 

aandacht aan de wet- en regelgeving die een rol kan spelen 

in een mantelzorgsituatie. Op 17 maart was de nieuwe 

projectmedewerker formulierenhulp, Marieke Rustenhoven, te 

gast op de themamiddag. De belangrijkste aandachtspunten 

op een rij: 

 
Belastingen 
 

  Buitengewone uitgaven:  de  populaire  aftrekpost  “buiten-  

gewone uitgaven” bij de belastingaftrek, is vervallen. In 

plaats daarvan geldt nu de versoberde regeling “uitgaven 

voor specifieke zorgkosten”. De bril, lenzen, ooglaseren, 

zorgverzekeringspremie en het eigen risico komen niet 

meer voor aftrek in aanmerking. Sommige andere kosten 

kunt u nog wel opvoeren, als u ze niet vergoed krijgt van 

uw verzekeraar. Het gaat daarbij onder meer om de 

kosten van extra gezinshulp, medicijnen, dieet, kleding, 

beddengoed, ziekenbezoek en hulpmiddelen. Om voor 

deze aftrek  in aanmerking te komen, moeten de kosten 

wel boven een drempel uitkomen. Alleen de uitgaven 

boven de drempel zijn aftrekbaar. Meer informatie: via 

www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl en via de 

Belastingtelefoon: 0800-0543. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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  De Huurtoeslag: de  opvolger  van  de  huursubsidie.  Het  is  

een bijdrage in de huurkosten voor mensen bij wie de huur 

een onevenredig groot deel van hun inkomen opslokt. 

Voor 2010 zijn de inkomensnormen als volgt: 
 

Uw huur moet tussen € 647,53 en € 205,74 per maand 

uitkomen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 21.450,- 

per jaar als u alleen bent, of € 29.125,- als u samenwoont. 

Voor 65 plussers is het maximuminkomen € 20.200,- als u 

alleen bent of € 27.575,- als u samenwoont. Als u spaargeld 

hebt of beleggingen dan tellen die ook mee als inkomen. 

U komt alleen in aanmerking voor huurtoeslag als u 

maximaal € 20.661,- aan vermogen hebt. Voor 65 plussers is 

dit bedrag hoger.  
 
 

De huurtoeslag wordt elke maand rond de 19e op uw 

rekening gestort. Het gaat om een voorschot. De echte 

berekening vindt achteraf plaats, als uw inkomen definitief 

bekend is. 
 

  De  Zorgtoeslag:   tegemoetkoming  in  de  kosten  voor  de 

premie van de basis-ziektekostenverzekering voor mensen 

met een inkomen van maximaal € 33.743,00 per jaar. Voor 

samenwonenden geldt een gezamenlijke inkomensgrens 

van € 50,000,00 per jaar. Spaargeld en vermogen telt niet 

mee. 
 
 

De zorgtoeslag wordt als voorschot elke maand rond de 

20e op uw rekening gestort. Ook hier vindt de definitieve 

berekening na afloop van het jaar plaats. 

 

Aanvragen: Het is de moeite waard om eens uit te zoeken of u 

in aanmerking komt voor huurtoeslag of zorgtoeslag. Een kwart 

van de mensen die in aanmerking komen denkt: “Laat maar, ik 

ga mijn hand toch zeker niet ophouden” Zij vergeten dat ze 

gewoon recht hebben op deze bijdrage en ingewikkeld is het 

aanvragen niet. U kunt de huurtoeslag en zorgtoeslag aan-

vragen bij de belastingdienst, via de website www.toeslagen.nl  

of bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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  Het  Mantelzorgcompliment:   een  teken  van  waardering, 

voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, 

partner, vriend of kennis verzorgen. Zorg waarvoor anders 

professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem/haar 

daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het bedrag 

van € 250,- bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Het 

mantelzorgcompliment heeft geen gevolgen voor 

belasting, uitkering of toeslagen. 
 

Voorwaarden zijn: De zorgvrager 

heeft een CIZ indicatie voor 

extramurale zorg, afgegeven na 1 

augustus 2009. Deze indicatie is 

voor minimaal 53 weken (of 371 

dagen) afgegeven. 
 

De zorgvrager ontvangt 

automatisch een formulier van de 

Sociale Verzekeringsbank waarop 

één mantelzorger aangewezen 

kan worden. 

 
Het CAK 
 

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. 

Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de 

AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen 

risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een 

tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch 

zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch 

zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen 

voor de extra kosten die zij hebben. 

 

  Eigen bijdrage: Als u ‘Zorg zonder Verblijf’ ontvangt, moet u 

een eigen bijdrage betalen (Zorg zonder Verblijf is de 

officiële naam voor thuiszorg). Het CAK berekent en int uw 

eigen bijdrage per 4 weken. Dit is 13 periodes per jaar. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het 

aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd, uw 

inkomen, de zorg, hulp en voorzieningen of pgb die u heeft 

ontvangen en de gemeente waar u woont (alleen bij 

Wmo). 
 

  Peiljaar: Op  basis van uw inkomen en dat van uw  eventu- 

ele partner berekent het CAK welke eigen bijdrage u moet 

betalen. U betaalt per periode nooit meer dan uw 

maximale periodebijdrage ook al ontvangt u veel uren 

zorg. Uw maximale periodebijdrage in 2010 wordt 

gebaseerd op uw inkomen in 2008. Uw maximale 

periodebijdrage staat vermeld op uw beschikking. Let op: 

als u geen toestemming geeft om uw inkomensgegevens 

op te vragen bij de Belastingdienst, betaalt u het volledige 

bedrag voor de zorg die u ontvangt. 
 

Mocht blijken dat uw inkomen gedaald is, dan kunt u 

verlegging van het peiljaar aanvragen. U kunt de 

aanpassing aanvragen met een inkomensformulier van het 

CAK, verkrijgbaar via 0800-1925 of schriftelijk via CAK o.v.v. 

inkomensformulier, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den 

Haag. 
 

  Compensatie eigen risico: iedere verzekerde van 18 jaar of 

ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen 

risico voor de zorgverzekering. In 2009 bedraagt het 

verplichte eigen risico €155,-. Om mensen met hoge 

zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid soms 

compensatie: de Compensatie eigen risico (CER).  
 

De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico 

terug. Het CAK verzorgt het uitbetalen van de 

Compensatie eigen risico en ontvangt hiervoor de namen, 

adressen en rekeningnummers van de verzekerden die er 

recht op hebben. Het CAK stuurt deze mensen een 

beschikking en betaalt de vergoeding van € 50,00. 
 

Meer informatie hierover vindt u op de website: www.hetcak.nl. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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Mijn hulpvrager heeft dementie - wat nu? 

 

In Nederland kampen ruim 250.000 mensen met dementie. De 

zorg voor deze patiënten is enorm in beweging: mede omdat 

hun aantal de komende jaren door de vergrijzing zal groeien. 

Het aantal plaatsen in een verzorgingshuis blijft beperkt, 

waardoor vrijwel zeker een groter beroep zal gedaan worden 

op zorg thuis en met name op de mantelzorgers. 
 

Heeft u het vermoeden dat u met dementie te maken heeft, 

dan raden wij aan om contact met het steunpunt mantelzorg 

op te nemen. Hier kunt u niet alleen voor praktische en 

emotionele ondersteuning terecht, maar ook voor verwijzingen 

naar gespecialiseerde hulp. 
 

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om meer te weten te 

komen over dementie en de omgang met deze aandoening. 

In dit nummer  zetten wij de belangrijkste voor u op een rij. 
 

  De  landelijke  organisatie,  Alzheimer Nederland werkt aan 

een betere kwaliteit van leven voor mensen met 

dementie, hun familie en vrienden. Dit doen zij door 

voorlichting over alle vormen van dementie, training en 

begeleiding van vrijwilligers en hulpverleners en collec-

tieve belangenbehartiging. Daarnaast subsidieert 

Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar 

dementie.  Op de website www.alzheimer-nederland.nl 

vindt u direct antwoorden op de meest gestelde vragen. U 

kunt ook bellen op het nummer 030-659 69 00. 
 

  Elke  eerste  maandag  van  de  maand  (behalve  in juli en 
 

augustus of wanneer een bijeenkomst op een feestdag 

valt) kunt u terecht bij het Alzheimer Café Nijkerk, 

georganiseerd door de plaatselijke afdeling van Alzheimer 

Nederland in Petit-café Prins Heerlijk, Oranjelaan 56-58 te 

Nijkerk. Tijdens deze avonden geven specialisten meer 

informatie over verschillende aspecten van omgaan met 

dementie. De toegang is gratis. 

 

Omgaan 

met 

 dementie 
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  De   gemeente   Nijkerk   is   aangesloten   bij   het  Netwerk 

Dementie Plus Noordwest Veluwe. Op deze manier kan de 

zorg om dementie beter gestroomlijnd worden, zodat 

dementerende mensen zolang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen. Op de website www.dementienijkerk.nl 

vindt u alle informatie verzameld over lokale mogelijk-

heden voor hulp, ondersteuning en advies naast een 

aantal praktische wetenswaardigheden. 
 

  De telefonische hulplijn Dementelcoach biedt naasten van 

dementerenden 10 gratis gesprekken  met een 

deskundige. Bij deze vaste coach kunt u uw hart luchten, 

advies inwinnen en uw problemen bespreken. Op de 

website www.dementelcoach.nl vindt u meer informatie 

over deze dienst, en kunt u zich direct aanmelden. Ook op 

het (gratis) telefoonnummer 0800-022 80 77 kunt u in 

contact komen met Dementelcoach. 
 

  De  website  www.dementiedebaas.nl  is   ontwikkeld   voor  

mantelzorgers van mensen met dementie, die dementie 

de baas willen blijven. U vindt hier feiten, tips en informatie 

over dementie. Als u dat wilt, kunt u zich hier tevens 

aanmelden voor deelname aan een internetcursus of 

praktische hulp. 
 

  ”Vergeetachtig  en  dan….” - prettig en verantwoord thuis 

wonen met geheugenstoornissen. Thuiszorg-organisatie  

Icare heeft gespecialiseerde teams die de nodige onder-

steuning kunnen geven om het thuiswonen mogelijk te 

maken. Voor meer informatie over  deze vorm van zorg 

kunt u bellen naar 0900-8833 (24/7; 10ct./min.). Meer 

informatie vindt u op de website www.icare.nl. 
 

  Tot  slot  een mooi boek met veel praktische tips en ontroe- 

rende persoonlijke verhalen: Had ik het maar geweten 

door Ruud Dirkse en Caro Petit. Onder andere te bestellen 

op de website: www.kosmosuitgevers.nl.  

Prijs: € 22,50  ISBN: 9789021546483. 

 

Omgaan 

met 

 dementie 
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Woensdag 7 april 14.00 - 16.00 uur 

Vergeetactigheid bij het ouder worden  

 

Informatiebijeenkomst over de werking van het 

geheugen en dementie, verzorgd door mevrouw 

Yvonne Ruigrok, preventiemedewerker bij Indigo Veluwe.   

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw Concordia 

(Van Rootselaarstraat 7 te Nijkerkerveen). 

 

 

Dinsdag 13 april 19.30 - 21.30 uur  
Balans tussen mantelzorgen en opvoeden  
 
Informatiebijeenkomst in samenwerking met het 

Steunpunt Opvoeding voor mantelzorgers met 

een zieke partner en kinderen tot 20 jaar, gehouden op het 

kantoor van Sigma (Oosterstraat 7, te Nijkerk). Aanmelden bij 

Sigma, tel: 033-2474830 of via email: jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 
 

 

Woensdag 14 april 19.30 - 21.30 uur 

Omgaan met depressie 

 

Indormatiebijeenkomst in UVV-gebouw “Het 

Tuinhuis” (Frieswijkstraat 97 te Nijkerk) verzorgd 

door mevrouw Harmke de Graaf, preventiemedewerker bij 

Indigo Veluwe. Aanmelden bij Sigma, tel: 033-2474830 of via 

email: jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 

 

 
Woensdag 21 april 14.00 - 15.30 uur  

Koffie– en contactmiddag 
 

Er is volop de gelegenheid om vragen te stellen 

en ervaringen uit te wisselen op het kantoor van 

Sigma (Oosterstraat 7, te Nijkerk). Komt u ook! 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

13 
apr 

2010 

21 
apr 

2010 

14 
apr 

2010 

7 
apr 

2010 
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Cursus “Kennismaking met dementie” 
 

Indigo Flevo-Veluwe organiseert in samenwerking 

met Sigma een cursus voor familieleden en 

betrokkenen die te maken hebben met de zorg 

voor iemand met dementie. 
 

Vanaf 14 april worden de belangrijkste thema’s behandeld op 

3 woensdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur op het 

kantoor van Sigma (Oosterstraat 7, te Nijkerk). Kosten: € 25,- 
 

Meer informatie: mw. J. de Bruin, tel: 0341-566 832. Aanmelden 

bij secretariaat Indigo, tel: 0341-566 375 of via het emailadres  

secretariaat@indigoflevo-veluwe.nl.  

 
Activiteiten Alzheimer café Nijkerk 

Petit Café “Prins Heerlijk”, Oranjelaan 56-58 te Nijkerk  
 

Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

Medicijnen bij dementie 
 

Wat kan een huisarts doen bij (het vermoeden 

van) dementie? 

 
 

Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

De (juridische) zaken goed geregeld 

 
Gastspreker: dhr. Dieter v.d Castel, notaris 

 

 
Alzheimercafé 19.30 - 21.30 uur 

Hulp- en ondersteuningsvormen bij dementie 

 

Slotavond, terugblik op het afgelopen seizoen. 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

14 
apr 

2010 

12 
apr 

2010 

3 
mei 

2010 

7 
jun 

2010 



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 

 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Emotionele ondersteuning 

  Praktische ondersteuning 

  Deelname aan bijeenkomsten, cursussen 

  Regelen van hulp thuis: 

  Aanvullende hulp aan mensen, incidenteel en  

  voor langere tijd, welke niet door familie of  

  vrienden kan worden gegeven. 

  Regelen van respijtzorg: 

  Inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om  

  de mantelzorger te ontlasten en/of te vervangen. 

  Dag van de Mantelzorg 

  Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn 

 
 Waar en wanneer 
 

 Adres: Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 
 

 Telefoon: 033-2474830 
 

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag  

  09.00 – 15.00 uur  

   
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 Inloopspreekuur woensdag  11.00-12.00 uur 

 Nijkerk: (of op telefonische afspraak) 
 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.00 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma en verschijnt 4 keer per jaar. 


