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Beste mantelzorgers, 

 

Verlangend heb ik uitgekeken naar het voorjaar en blij 

werd ik toen de eerste sneeuwklokjes  hun witte kopjes weer 

boven de grauwe aarde uitstaken. Toch een jaarlijks 

wonder hoe de natuur kantelt van een grauwe kale 

omgeving naar het tere groen van de blaadjes aan de 

bomen en de fleurige voorjaarsbloemen. 
 

Ook in ons leven vinden vaak de nodige kantelingen 

plaats, zowel op het praktische als emotionele vlak. 

Ondersteuning kan dan noodzakelijk zijn. Ik hoop dat u dan 

de weg naar het steunpunt mantelzorg kunt vinden. 

Wellicht dat het steunpunt iets voor u kan betekenen. 
 

Een grote verandering in de praktische zorg voor uw naaste 

is wanneer de hulpvrager wordt opgenomen in een zorg-

instelling. In deze nieuwsbrief enkele praktische tips. 
 

Een andere kanteling heeft plaatsgevonden binnen de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. In deze nieuwsbrief wil ik  

daarop ingaan. Deze kanteling maakt het noodzakelijk dat 

men bewust wordt van het eigen sociale netwerk. Op dit 

netwerk zal eerst een beroep gedaan moeten worden, 

voordat men eventueel in aanmerking komt voor  diensten 

vanuit de Wmo. 
 

Heeft u nog meer vragen op het terrein van wonen, zorg en 

welzijn? Loopt u gerust eens binnen! De medewerkers van 

formulierenhulp, ouderenadvies en steunpunt mantelzorg zijn 

tot uw dienst. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek - van Lienden,  

consulent mantelzorg 

 

Voorwoord 
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De Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van De Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). De Wmo heeft als uitgangspunt dat iedereen, hoe 

kwetsbaar ook, moet kunnen meedoen aan de samenleving.  
 

Niet iedereen is in staat, door leeftijd, beperking of omstan-

digheden, goed voor zichzelf te zorgen of alle zaken zelf te 

regelen. Soms is daar hulp van anderen bij nodig. Dit kan 

hulp zijn die naasten uit de directe omgeving geven, maar 

in bepaalde gevallen heeft de gemeente de taak om 

ondersteuning te bieden, zodat mensen kunnen blijven 

meedoen in de maatschappij. Dit wordt de compensatie-

plicht genoemd. In de Wmo staat bovendien duidelijk 

omschreven voor welke problemen burgers bij hun gemeente 

terecht kunnen. Dit zijn: problemen bij het voeren van een 

huishouden, problemen bij het aangaan en onderhouden 

van sociale contacten, problemen bij het zichzelf kunnen 

verplaatsen binnen de gemeentegrenzen, problemen met 

het zich bewegen in en rond de woning en tot slot 

problemen in de dagelijkse zorg voor gezinsleden. 
 

De Wmo kent 9 verschillende prestatievelden. Voor ieder 

prestatieveld worden plannen gemaakt en uitgevoerd. De 

gemeente Nijkerk is momenteel bezig een nieuw beleidsplan 

op te stellen voor de komende 4 jaar. 
 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 
 

Sinds de komst van de Wmo in 2007  is er veel aandacht 

voor de rolverdeling tussen de overheid en burgers als het 

gaat om wie nu welke verantwoordelijkheid heeft op 

gebied van zelfredzaamheid en het meedoen aan de 

samenleving.  

 

Veranderingen 

in de Wmo: 

De Kanteling 
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De gedachte achter de wet is dat we naar een 

maatschappij toe moeten waarin zelfredzaamheid en 

participatie een gedeelde verantwoordelijkheid is van 

iedereen. Mensen helpen allereerst zichzelf, vervolgens elkaar 

en als dat allemaal niet voldoende is, biedt de gemeente een 

vangnet.  
 

De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk vormt 

een onderdeel van de Wmo (prestatieveld 4). Het vangnet dat 

de gemeente regelt  kan ook bestaan uit voorzieningen als 

bijvoorbeeld een scootmobiel of Hulp bij het Huishouden. In de 

praktijk zal de gemeente eerst algemene en collectieve 

voorzieningen inzetten, pas daarna is een toekenning van 

individuele voorzieningen aan de orde. 
 

Een onderdeel van het nieuwe Wmo beleidsplan is het 

Project De Kanteling. Dit heeft als doel een nieuwe manier 

van denken en doen te bewerkstelligen: als mensen een 

aanvraag doen voor een voorziening (bijvoorbeeld hulp bij 

het huishouden of een scootmobiel) wordt er eerst een 

gesprek gevoerd waar de vraag van de inwoner goed 

bekeken worden. Vervolgens wordt bedacht welke 

oplossing het meest past bij de situatie. Dat kan betekenen 

dat er hele andere oplossingen gevonden worden dan tot 

nu toe. Het gaat erom een oplossing te vinden die echt 

past bij de vraag.  
 

De Kanteling vraagt iets van ons allemaal. Het is niet de 

bedoeling om bij de overheid een claim op zorg neer te 

leggen. Met elkaar moeten we zoeken naar oplossingen en 

op die manier ook de kosten voor zorg en hulpmiddelen 

proberen te beperken. Op deze manier hoopt de Wmo de 

ondersteuning, ook op lange termijn, te waarborgen voor 

de mensen die het echt nodig hebben.  

 

Veranderingen 

in de Wmo: 

De Kanteling 
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Wanneer komt u in aanmerking? 

  

Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met een 

langdurige extramurale AWBZ-indicatie, hebben recht op 

het Mantelzorgcompliment.  

 

Extramuraal betekent dat de persoon voor wie u zorgt, thuis 

woont. Ook meerdere indicaties tellen mee. Belangrijk is dat 

de tijdsduur bij elkaar opgeteld meer dan 371 dagen  

bedraagt en er niet meer dan 42 dagen tussen de 

verschillende indicaties zit. 

 

En hoe zit het als je zorg verleent aan iemand die op een 

wachtlijst staat voor een instelling? In zo’n geval is er sprake 

van een intramurale indicatie. De persoon voor wie u zorgt, 

komt dan in aanmerking voor een instelling. Voor die situatie 

geldt het Mantelzorgcompliment niet. 

 

Als er geen AWBZ– indicatie is en wel taken verricht worden 

waarvoor een indicatie mogelijk is, dan komt men in 

aanmerking voor een zogenaamde nulurenindicatie. Zo’n 

nulurenindicatie aanvragen betekent dat men geen gebruik 

maakt van  betaalde zorg. Maar 

mét een nulurenindicatie komt 

men wel in aanmerking voor het 

Mantelzorgcompliment. 
 

In 2011 was de hoogte van het 

Mantelzorgcompliment € 250,00. 

In 2012 gaat het om een bedrag 

van € 200,00. Dit wordt door de 

Sociale Verzekeringsbank rond de 

Dag van de Mantelzorg, 10 november, uitbetaald.  

 

Het 

Mantelzorg- 

compliment 
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Uw naaste in een zorginstelling? 

 

Als uw naaste in een zorginstelling gaat wonen of woont, 

kan het voor u als mantelzorger soms lastig zijn om goed 

met deze (nieuwe) situatie om te gaan. De zorg is anders 

dan in de thuissituatie, maar u wilt wel op eigen wijze 

betrokken blijven bij de zorg voor uw naaste. 
 

Hieronder enkele handige tips hoe u kunt samenwerken met 

de zorginstelling, hoe u als mantelzorger zelf om hulp kunt 

vragen en hoe u de persoonlijke relatie met uw naaste vorm 

kunt geven in de nieuwe situatie. 

 
Samenwerken met de zorginstelling 
 

U en de medewerkers van de zorginstelling zorgen voor uw 

naaste. Samenwerken met elkaar is dan belangrijk. U, uw 

naaste en de zorginstelling zijn hierbij gebaat, zodat uw naaste 

de juiste zorg krijgt. Daar horen goede afspraken bij en 

respect voor elkaars positie. En natuurlijk goede communicatie 

en uitwisseling van informatie. 

 

Uw naaste 

in een 

zorginstelling 

 Vraag de instelling om  één contactverzorgende, met wie u 

regelmatig de (gedeelde) zorg aan uw naaste kunt bespreken. 

 Spreek uw verwachtingen uit. Bijvoorbeeld als u graag bij 

gesprekken met uw naaste aanwezig wilt zijn, op de hoogte 

gehouden wilt worden van het medicatiegebruik of een vrijwilliger 

wenst die regelmatig met uw naaste optrekt. 

 Bespreek regelmatig met de contactverzorgende wat u wilt en kunt 

betekenen in het dagelijks leven van uw naaste, zodat dit een 

plaats kan krijgen in het zorg(leef)plan. U bent als mantelzorger 

overigens niet verplicht een aandeel in de basiszorg aan uw naaste 

te bieden. 

 U bent als mantelzorger ervaringsdeskundige als het gaat om de 

zorg die uw naaste nodig heeft. U weet welke zaken uw naaste 

belangrijk vindt in de dagelijkse zorg, wat zijn/haar gewoontes zijn. 

Maak uw ervaringen kenbaar aan de verzorging en geef 

bijvoorbeeld uw ideeën over een passende dagbesteding aan. 
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Vragen om hulp 

 

Mantelzorg kan zwaar zijn. Ook als uw naaste in een 

zorginstelling gaat wonen of woont. Soms gebeurt dat na 

een lange tijd zorg thuis. Uw leven verandert hierdoor en u 

kunt te maken krijgen met spanning, emoties en praktische 

vragen. Het is belangrijk dat u ook aan uzelf denkt en niet 

allen aan uw naaste. 

 

 
Aandachtspunten bij opname 
 

Bespreek voor de opname zo mogelijk met uw naaste wat 

hij/zij wil meenemen naar de zorginstelling; welke kleding, 

toiletartikelen, eventueel meubeltjes, boeken, muziek etc. 

Vraag bij de instelling na wat mogelijk is. Denk er ook aan 

om verzekeringspapieren  en een identiteitsbewijs mee te 

nemen. 
 

De zorginstelling geeft de adreswijziging door aan de 

gemeente. De post gaat automatisch naar het nieuwe 

adres. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven bij de instelling. 

 

Uw naaste 

in een 

zorginstelling 

 Het helpt om goed op de hoogte te zijn van het ziektebeeld van uw 

naaste. Vraag de zorginstelling om meer informatie over de ziekte. 

 Het is soms moeilijk te accepteren dat uw naaste in een 

zorginstelling verblijft en om de nieuwe situatie een plek in uw leven 

te geven. Praat hierover, bijvoorbeeld met andere mantelzorgers, 

een maatschappelijk werker of mantelzorgconsulent. 

 In het begin kunt u zich verloren voelen in de zorginstelling. En u hebt 

misschien veel praktische vragen. Vraag of er iemand is, 

bijvoorbeeld een andere mantelzorger van de afdeling, die u 

wegwijs kan maken. Informeer ook of er familieavonden en/of 

informatiebijeenkomsten binnen de instelling worden georganiseerd. 

 U kunt altijd terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Ook als uw naaste 

in een zorginstelling verblijft. 
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Ook is het belangrijk uw eigen situatie onder de loep te 

nemen: wat verandert voor ú? 

 
Persoonlijke relatie met uw naaste 
  

U blijft als mantelzorger altijd een persoonlijke relatie met uw 

naaste houden. De zorginstelling kan eraan bijdragen dat die 

relatie, ondanks opname, voldoende aandacht krijgt. Bijvoorbeeld 

door ervoor te zorgen dat u ontspannende activiteiten met uw 

naaste kunt blijven ondernemen naast de zorg. 
  

 

Uw naaste 

in een 

zorginstelling 

 Als u na opname van uw partner alleen in huis blijft wonen, hoeft u 

minder afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting te betalen. Let 

daarop bij de afrekening. 

 Bij opname in een zorginstelling is een eigen bijdrage verplicht. Deze 

is afhankelijk van het inkomen en wordt vastgesteld door het 

zorgkantoor (CAK). Uw naaste krijgt een formulier toegezonden. 

Houd dit in de gaten 

 Vraag bij uw belastingadviseur of de Belastingdienst na wat 

blijvende opname betekent voor uw aangifte. 

 Vraag de zorginstelling met u mee te denken om de persoonlijke 

relatie met uw naaste vorm te geven. 

 Als u gewend bent om uw naaste te verzorgen en te helpen met 

eten en u wilt dit blijven doen, geef dit dan aan bij de verzorging. U 

kunt dan samen afspraken maken. 

 Als u graag met uw naaste wilt eten, vraag dan aan de verzorging 

of het eten van uw naaste in het restaurant geserveerd kan worden. 

 Vaak hebben instellingen de mogelijkheid om een zaaltje aan te 

bieden om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren, of om  op 

zondag koffie te drinken met de hele familie. Informeer hiernaar. 

 Vraag u de zorginstelling gerust wat de mogelijkheden zijn om u en 

uw naaste privacy te bieden in verband met de behoefte aan 

intimiteit. 

 Informeer welke activiteiten er in de zorginstelling worden 

georganiseerd en of er activiteiten zijn waar u samen met uw 

naaste aan deel kunt nemen. 
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Praktische vragen aan de zorginstelling 

 

Als uw naaste in een zorginstelling gaat wonen, kan er veel 

op u afkomen. En u heeft misschien veel praktische vragen 

en aandachtspunten. Hierbij de belangrijkste vragen en 

aandachtspunten die u kunt bespreken met de 

zorginstelling. 

 

In de folder “Daar heb ik recht op in een AWBZ-instelling” 

van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) kunt u lezen 

op welke producten en diensten de bewoner van een 

instelling recht heeft. Maar ook wie wat moet betalen. Deze 

folder kunt u ook downloaden op www.cvz.nl. 

 

Voor meer informatie en praktische ondersteuning kunt u 

natuurlijk altijd terecht bij het steunpunt Mantelzorg! 

 

Uw naaste 

in een 

zorginstelling 

 Is er sprake van mantelzorgbeleid? 

 Zijn er bezoektijden of mag ik komen wanneer ik dat wil? 

 Mag ik helpen met de lichamelijke verzorging? 

 Hoe gaat het met de was in deze zorginstelling? 

 Mag mijn naaste roken op zijn/haar kamer? 

 Houdt mijn naaste de eigen huisarts? 

 Is mijn naaste verzekerd voor ziektekosten en aansprakelijkheid? 

 Wie gaat met mijn naaste mee als hij/zij bijvoorbeeld naar een 

ziekenhuis of opticiën moet? 

 Wat voor activiteiten worden er aangeboden en wat als deze 

activiteiten niet bij mijn naaste passen? 

 Hoe krijgt mijn naaste voldoende privacy bij verblijf op een 

tweepersoonskamer? 

 Wie neemt een beslissing op het moment dat mijn naaste dat niet 

kan doen? 

 Is er een cliëntenraad en wat doet deze voor mijn naaste en mij? 

 Is er informatie beschikbaar waarin ik alles nog eens rustig kan 

nalezen? 



 

 

Sigma, steunpunt mantelzorg 

 

Naast de structurele contactbijeenkomsten worden er regelmatig 

extra activiteiten aangeboden. Noteert u alvast in uw agenda: 

 

 1ste woensdag van de maand 14.00 - 15.30 uur 

 Contactbijeenkomst op de Oosterstraat 7 te Nijkerk.   

 U kunt onder het genot van een kopje koffie of thee 

andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen 

uitwisselen.  
 

 2de donderdag van de maand 10.00 - 11.30 uur 

 Creatieve bijeenkomst in recreatiezaal “De Kopperhof” 

 (Sportweg 25 te Hoevelaken). Onder leiding van de 

dames Carolien Tervoert en Truus Binnendijk kunt u 

creatief bezig zijn. Bent u niet creatief, dan bent u ook 

van harte welkom voor een kopje koffie of thee.  
 

 Woensdag 4 april  14.00 - 15.30 uur  

 Themabijeenkomst op de Oosterstraat 7 te Nijkerk  

Een presentatie van Indigo over dementie. Ook tips voor 

omgang met mensen met dementie en uitwisseling van 

ervaringen komen aan de orde. Tevens wordt ingegaan 

op de hulpmogelijkheden in de regio. 
 

 Woensdag 18 april 19.00 - 21.30 uur 

 Informatiebijeenkomst in recreatiezaal “De Kopperhof” 

 (Sportweg 25 te Hoevelaken) over het gebruik van de 

OV-chipkaart. Naast een uitgebreide uitleg kunt u ook 

ter plekke oefenen met apparatuur. 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

Voortaan ontvangt u geen persoonlijke uitnodiging meer 

voor dergelijke bijeenkomsten. Wij zorgen ervoor dat u 

op de hoogte blijft via de plaatselijke pers en onze 

website: www.sigma-nijkerk.nl. 
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Alzheimer café 
 

Elke eerste maandag van de maand organiseert Alzheimer 

Café Nijkerk een informatieve bijeenkomst rondom dementie in 

Petit-café “Prins Heerlijk” (Oranjelaan 56-58, te Nijkerk).  

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma duurt van 

20.00 tot 21.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. De 

toegang is gratis. 
 

 

Mogelijkheden voor zorg thuis en dagbehandeling 
 

Welke hulp is er te krijgen en hoe  

bewaak je als mantelzorger je grenzen? 

 
 

Kiezen voor wonen in een verpleeghuis 
 

Wat betekent het in de praktijk wanneer 

opname in beeld komt? 

 

 

Slotavond 
 

Terugblik op de besproken onderwerpen en 

gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. 
 

 

Wat kunt u verwachten? 
 

Iedere keer staat er een onderwerp centraal. De bijeenkomst 

begint met een interview met een (ervarings-)deskundige. In 

de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen.  Daarna is er 

gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop 

kan men nog iets drinken en met elkaar verder praten.  

 

Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.   

 

2 

apr 

 

7 

mei 

 

4 

juni 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 



 

 

     Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 
 

  Informatie, advies en bemiddeling 

  Praktische en emotionele 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 – 13.00 uur  
   op de middagen op afspraak 

 
 Speciaal voor mantelzorgers: 
 

 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.30 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 
 

 Contactbijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand 

  Nijkerk, 14.00 –15.30 uur 

  2de donderdag v/d maand 

  Hoevelaken, 10.00 - 11.30 uur 

Colofon: 

De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting 

Sigma en verschijnt 4 keer per jaar. 


