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Beste lezer, 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Dit keer 

weer boordevol informatie over onder meer een mantelzorg 

meerdaagse, een test om te bepalen of u mogelijk overbelast 

bent en activiteiten die voor u als mantelzorger interessant 

kunnen zijn.  

 

In deze nieuwsbrief willen we u ook attent maken op het 

belang van een goed sociaal netwerk. Daarom geven we 

een aantal handige tips om eens goed te kijken naar uw 

netwerk en het  waar mogelijk uit te breiden. Op die manier 

krijgt u meer tijd voor u zelf, wat soms hard nodig is om de 

zorg vol te kunnen houden. Daar bent u niet alleen zelf bij 

gebaat maar uiteindelijk ook degene voor wie u zorgt.  

 

Mocht u vragen hebben over de inhoud van de nieuwsbrief 

of wilt u meer informatie over de onderwerpen dan kunt u 

contact met ons opnemen.  

 

Voor nu wensen we u veel leesplezier toe!  
 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers van Sigma, Steunpunt Mantelzorg 

 

Voorwoord 

 

Oproep thema/ wensen 2013 

 

We besteden graag aandacht aan thema’s die mantel-

zorgers aanspreken. Zou u graag een bepaald thema 

besproken zien dan horen we dat graag van u. U kunt uw 

idee/wens  doorgeven via emailadres info@sigma-nijkerk.nl 

of 033-2474830.  



 

 

Mantelzorgmeerdaagse 

 

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 juli 2013 wordt er voor 

zwaarbelaste mantelzorgers een meerdaagse georganiseerd 

in conferentiecentrum Samaya (www.samaya.nl). 

 
Tijdens deze drie dagen worden mantelzorgers op deze 

mooie locatie midden in het land met alle zorg omringd. 

Door twee professionele begeleiders wordt een (niet 

verplichtend) programma aangeboden. Dit programma 

wordt samengesteld aan de hand van de gesprekken met 

de aangemelde mantelzorgers.  

 
De stichting Gods Werkhof werft fondsen voor de dekking 

van de kosten van het verblijf en de begeleiding. Een ieder 

krijgt een eigen kamer, eten en koffie en/of thee. Er is een 

eigen bijdrage van €30,- verschuldigd en eventuele andere 

drankjes dan koffie en thee zijn voor eigen rekening.  

 
Als steunpunt Mantelzorg mogen we twee personen aandragen 

voor deze meerdaagse. Heeft u interesse? Neem dan 

contact op met de mantelzorgconsulent. Bij meer dan twee 

aanmeldingen wordt door het steunpunt mantelzorg bepaald 

wie voorgedragen worden.  

 
Heeft u tijdens uw eventuele verblijf vervangende mantelzorg 

nodig? We denken graag met u mee! Maar u kunt ook 

contact opnemen met bijvoorbeeld  ‘Handen in Huis”, ze 

zijn opgericht om mantelzorgers in staat te stellen een paar 

dagen weg te gaan. De kosten worden door steeds meer 

zorgverzekeraars vergoed. Wilt u weten of uw zorg-

verzekeraar de kosten vergoedt of heeft u andere vragen? 

Neem dan contact op. U kunt bellen naar 030-6590970 of 

mailen naar info@handeninhuis.nl. 

 

Mantelzorg- 
 

meerdaagse  
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Doe de mantelzorgtest! 

 

Met de mantelzorgtest krijgt u er een indruk van in hoeverre 

u belast bent door uw mantelzorgtaken. Invullen van de test 

kost slechts vijf minuten. De test bestaat uit dertien vragen 

die u met ja of nee moet beantwoorden. 
 

De test is ontwikkeld in de Verenigde Staten en heet de 

Caregiver Strain Index (CSI). De CSI is één van de meest 

gebruikte (internationale) meetinstrumenten om belasting 

als gevolg van mantelzorg te meten. 
 

De test is geschreven voor mensen die zorgen voor hun 

partner. Maar als u voor iemand anders zorgt is de test ook 

te gebruiken.   

 
Dit zijn de vragen: 
 

1. Mijn nachtrust is verstoord 

2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd 

3. Ik vind het lichamelijk zwaar 

4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil 

5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen 

moeten aanpassen 

6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen 

7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden 

8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar 

9. Het gedrag van mijn man/vrouw/kind/ouder  

maakt me soms van streek 

10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij 

een andere persoon is geworden 

11. Ik heb mijn baan moeten aanpassen aan de situatie  

12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen 

13. We leven onder financiële druk  

 

 

 Mantelzorgtest  
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Heeft u zeven keer of meer ja ingevuld dan kan dat duiden  

op overbelasting. Neem dit signaal serieus. Praat erover met 

bijvoorbeeld uw huisarts, iemand uit uw omgeving of de 

consulent van het Steunpunt Mantelzorg.  
 

Bron: Mezzo; landelijke vereniging voor Mantelzorgers  

 

Zorgt u voor een ander? Zorg dan ook goed voor uzelf! 
 

Vaak wachten mantelzorgers om allerlei redenen te lang 

met het inschakelen van hulp. Hieronder volgen een aantal 

tips voor ondersteuning vanuit uw Sociaal Netwerk: 
 

1. Schrijf eens op welke mensen een rol spelen in uw 

leven (denk ook eens aan kennissen, collega’s, 

hulpverleners etc.) 

2. Praat met iemand over deze lijst en over vragen als: 

“waar heb ik behoefte aan?”. Is dat bijvoorbeeld 

een luisterend oor, overname van regelwerk of zorg 

of juist meer praktische ondersteuning. 

3. Bedenk samen wie u zouden kunnen helpen en op 

welke manier. 

4. Bouw uw netwerk in kleine stapjes op en breid het 

zo verder uit. Als u een paar mensen vraagt om veel 

te doen bestaat de kans dat u ze overvraagd. Een 

grotere groep en kleinere klussen maakt de kans 

groter dat ze voor langere tijd een bijdrage leveren. 

5. Plan een datum om samen te kijken wat het 

resultaat van uw acties is geweest en pas uw plan 

zo nodig aan. 
 

Bron: Mantelzorggids gemeenten Apeldoorn, Brummen, 

Epe, Heerde en Voorst.  

 

 

 Mantelzorgtest  
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Activiteiten Steunpunt Mantelzorg 

 

Graag willen wij u attenderen op de volgende activiteiten: 
 

De contactbijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg op 

de Oosterstraat 7 te Nijkerk – iedere 1e woensdag van de 

maand, van 14:00 – 15:30 uur.  
 

Iedere 2e donderdag van de maand een creatieve 

bijeenkomst voor mantelzorgers in activiteitenzaal ‘De 

Kopperhof’, Sportweg 25 te Hoevelaken. 
 

Deze bijeenkomsten worden gehouden van 10:00-11:30 uur. 

Op alle andere donderdagen kunt u er voor een kop koffie 

en een praatje terecht tijdens de inloopochtend. 
 

Iedere donderdagochtend van 9:00-10:30 uur is er een 

inloopspreekuur in het kantoor van Sigma op de 1e etage 

van de ‘De Stoutenborgh’, Sportweg 25 te Hoevelaken. Dit 

spreekuur is bedoeld voor mantelzorgers, ouderen en 

mensen die hulp willen hebben bij het invullen van formulieren. 
 

 

Activiteiten  

Steunpunt 

Mantelzorg 

Loopt u mee? 
 

Op woensdag 5 juni 2013 gaan we ‘s middags een stads-

wandeling maken door de historische binnenstad van 

Nijkerk. Onder leiding van een enthousiaste en ervaren 

stadsgids lopen we langs de mooiste plekjes en horen we 

prachtige anekdotes over het Nijkerk van toen. Heeft u zin 

om mee te gaan? Geef u dan snel op via 033-2474830  of 

jverbeek@sigma-nijkerk,nl zodat wij tijdig uw plek kunnen 

reserveren; bovendien is er een maximaal aantal deelnemers 

dat mee kan.  We starten om 14.00 uur bij Museum Oud Nijkerk 

op de Holkerstraat 6. Er zijn geen kosten aan verbonden. 



 

 7 

 

 

Alzheimer Café Nijkerk 
 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met een vorm 

van (beginnende) dementie, hun partners, kinderen of andere 

mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en 

welzijn en alle andere geïnteresseerden. Naast  het bieden van 

informatie is er volop aandacht voor contact en gesprek en 

wordt er alle ruimte geboden voor het stellen van vragen. 
 

Plaats:   Petit Café Prins Heerlijk, Oranjelaan 56, Nijkerk 

Tijd:    Iedere eerste maandag van de maand  

     Inloop vanaf 19:30 uur  

     Aanvang programma 20:00 uur 
 

Agenda: 8 april  Technische aanpassingen in huis 

     6 mei  Wanneer thuis wonen moeilijk wordt  

         als gevolg van dementie 

     3 juni  Bewegen en dementie 
 

Website: http://www.alzheimer-nederland.nl/2013.aspx 

 

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

Workshop Mindfulness 
 

Op woensdag 3 april 2013 wordt er van 14.00-15.30 uur 

bij Sigma een workshop Mindfulness, ook wel aandachts- 

training genoemd, gehouden. Mensen reageren meestal 

op situaties volgens een vast patroon, de “automatische 

piloot”. Mindfulness leert u inzicht te krijgen in uw 

gedachten, gevoelens en de manier van reageren die 

hieraan gekoppeld is. Het doel van mindfulness is om 

de kwaliteit van uw leven te verbeteren ondanks dat 

er beperkingen zijn. Natuurlijk is er ook volop ruimte 

voor gezelligheid en een gesprekje. U bent van harte 

welkom! Het is fijn als u zich van te voren opgeeft. Dat 

kan via 033-2474830 of jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 



 

 

     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.  


