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Beste mantelzorgers,  
 

De zomer zal wat betreft het weer niet voor een ieder 

gebracht hebben wat we gehoopt hadden. Gelukkig 

hebben we dat niet in eigen hand en moesten we wat van 

de omstandigheden maken. Dit geldt vaak ook voor het 

leven van de mantelzorgers. Er komen taken op hun pad, 

waar zij niet om gevraagd hebben. Hoe gaat u hiermee 

om? Graag wil het steunpunt mantelzorg ook weer in de 

komende periode u blijven ondersteunen, zowel praktisch 

als met een luisterend oor. Loopt u gerust eens binnen! 
 

In deze nieuwsbrief wil ik u graag praktische informatie 

aanreiken, die met name gericht is op de wetgeving in de 

zorg. Er komen ook enkele financiële tips aan de orde. 

Mocht u hier vragen over hebben of wilt u geholpen 

worden bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht 

bij Sigma: vanuit formulierenhulp en het steunpunt 

mantelzorg staan we voor u klaar. Het is verstandig om een 

afspraak te maken, zodat u direct geholpen kunt worden.  
 

Natuurlijk moet er ook de nodige ontspanning zijn. U bent 

van harte welkom tijdens de contactbijeenkomsten. De 

dagen en tijden staan vermeld op de achterpagina. In 

Hoevelaken starten we in oktober met een creatieve 

activiteit. Mocht hiervoor voldoende belangstelling zijn, dan 

blijven we dit maandelijks herhalen. Wij vergeten ook  de 

landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november niet. 

Vanuit Sigma zal hier de nodige aandacht aan geschonken 

worden. Wij houden u op de hoogte. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek-van Lienden 

Consulent welzijn 

 

Voorwoord 
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Wat zijn 

uw rechten 

in de zorg? 

Recht op informatie 
 

In de Wet op de geneeskundige behandelings-

overeenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van 

patiënten en zorgverleners vastgelegd. Dat betekent dat u 

of uw hulpvrager en de zorgverlener elkaar informatie 

moeten geven.  
 

U of uw hulpvrager zijn verplicht om duidelijk aan te geven 

wat de klachten op dat moment zijn en de zorgverlener is 

verplicht voldoende en begrijpelijke informatie te geven 

over zijn behandelplan. Het liefst schriftelijk. U of uw 

hulpvrager kunnen dan thuis nog eens rustig nalezen wat de 

bedoeling is. 
 

Belangrijke informatie is bijvoorbeeld: 
 

 Wat er met u of uw hulvrager aan de hand is en welke  

 gevolgen dat kan hebben. 
 

 Het onderzoek dat de arts van plan is te doen. 
 

 Welke behandeling er nodig is en wat daarvan de  

 gevolgen zijn. 
 

 Eventuele andere behandelingsmogelijkheden. 

 

 
Toestemming geven of weigeren 

 

Als u of uw hulpvrager alle relevante informatie hebben 

ontvangen, rustig hebben gelezen, tot u hebt laten 

doordringen en besproken, kunt u een volgende stap 

zetten: toestemmen in een onderzoek of behandeling. 

 

Als u of uw hulpvrager de behandeling weigert, moet uw 

zorgverlener dat respecteren. Uw zorgverlener moet dan 
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wel duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer 

men stopt met de behandeling. 
 

 

Recht op behandeling 
 

Iedereen in Nederland heeft recht op behandeling. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld alle medische verrichtingen 

zoals onderzoek, operatie, nazorg en voorschrijven van 

medicijnen.  
 

De zorgverlener beslist of een 

behandeling wel of niet nodig is. 

Beslissingen worden gebaseerd op 

de deskundigheid van de zorg-

verlener en informatie vanuit de 

patiënt. Het is dus belangrijk om de 

juiste informatie te verstrekken. 
 

 

Is dit echt einde verhaal? 
 

Mocht de zorgverlener beslissen dat na een onderzoek niets 

is gevonden dat verdere behandeling noodzakelijk maakt. 

Moet u of uw zorgvrager hier dan bij neerleggen? 
 

In de eerste plaats moet de zorgverlener uitleggen waarom 

hij afziet van een verdere behandeling. De zorgverlener 

mag deze beslissing nemen, maar het hoort tot de 

verplichting “goede zorg te geven” dat wordt uitgelegd 

waarom gestopt wordt  met de behandeling. 
 

Als u of uw hulpvrager niet tevreden is met het antwoord 

van de zorgverlener,  dan heeft u  het recht de mening te 

vragen van een andere zorgverlener: een zogenaamde 

‘second opinion’. Wel is het verstandig bij uw zorgverzekeraar 

vooraf na te vragen of een second opinion wordt vergoed. 

Wat zijn 

uw rechten 

in de zorg? 
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Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
 
Wie chronisch ziek of gehandicapt is, maakt als gevolg 

daarvan vaak extra kosten, bijvoorbeeld hogere energie-

kosten of kosten voor extra kleding of beddengoed. Deze 

kunnen gedeeltelijk worden vergoed onder de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg). 
 

De regeling gaat niet over hoge ziektekosten of zorgkosten, 

want die worden al grotendeels vergoed door de 

zorgverzekeraar of via de AWBZ of de Wmo. 

 

De Wtcg kent een hoge en een lage tegemoetkoming. De 

hoogte van de tegemoetkoming hangt onder andere af 

van de leeftijd en het zorggebruik. Wie op 1 januari 2010 

65 jaar of ouder was krijgt 153 of 357 euro. Wie op 1 januari 

2010 jonger was dan 65 jaar krijgt 306 of 510 euro.  

 
Wie krijgt een tegemoetkoming Wtcg? 
 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 

Wtcg, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten 

eerste moet u in Nederland verzekerd zijn voor ziektekosten 

op grond van de Zorgverzekeringswet. Om te bepalen wie 

een tegemoetkoming ontvangt, wordt gekeken naar de 

gegevens over het zorggebruik in een bepaald jaar. Die 

gegevens zeggen namelijk iets over de meerkosten die 

iemand maakt. 

 

De veranderingen in de voorwaarden voor de Wtcg kunnen 

gevolgen hebben voor uw recht op de tegemoetkoming. 

Wilt u weten of u in 2011 mogelijk in aanmerking komt en 

hoe hoog het bedrag is? Doe dan de Wtcg-test op de 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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website www.wtcg.info. De test geeft een indicatie of u voor 

een tegemoetkoming in aanmerking komt.  De uitslag van 

de test is niet definitief en u kunt hier geen rechten aan 

ontlenen. 

 

Het CAK keert de tegemoetkoming jaarlijks uit op basis van 

uw zorggebruik in het jaar ervoor. Wie recht heeft op een 

tegemoetkoming, krijgt in de loop van oktober / november  

2011 automatisch bericht van het CAK. U hoeft daar zelf 

niets voor te doen.  Het bedrag wordt eind 2011 of begin 

2012 op uw rekening gestort. 

 

Denkt u dat u recht heeft op de tegemoetkoming, maar 

heeft u op 16 november 2011 nog geen bericht gehad? 

Dan kunt u de algemene tegemoetkoming zelf aanvragen 

bij het CAK. Dit kan op de website www.hetcak.nl of 

telefonisch via 0800-0300. 
 

 

 

Vertegenwoordiging van mensen met dementie 

 

Één van de kenmerken van dementie is dat het 

verstandelijke functioneren van de patiënt achteruitgaat. Er 

komt een moment dat het moeilijker voor hem/haar wordt 

om situaties goed te overzien en te beoordelen. Het nemen 

van beslissingen wordt lastiger, bijvoorbeeld over geldzaken 

en over verzorging en behandeling. De dementerende 

heeft minder zicht op de gevolgen van zijn/haar keuzes. 

 

Om ervoor te zorgen dat de belangen van de 

dementerende zijn gewaarborgd, is het mogelijk een 

vertegenwoordiger te benoemen. Deze persoon helpt bij 

het nemen van de juiste beslissing of neemt beslissingen 

voor de dementerende als deze dat zelf niet meer kan. De 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 

http://www.wtcg.info
http://www.hetcak.nl
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vertegenwoordiger komt ook op voor de belangen van de 

dementerende. Er zijn drie vormen van vertegenwoordiging 

mogelijk: 
 

 De bewindvoerder regelt de financiële zaken en  

 beheert het (toekomstige) vermogen. 
 

 De mentor neemt samen met of voor iemand met  

 dementie beslissingen op het gebied van verzorging,  

 verpleging, behandeling en begeleiding. 
 

 De curator neemt samen met of voor iemand met  

 dementie beslissingen, zowel op financieel als niet- 

 financieel gebied. 
 

Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij het steunpunt 

mantelzorg. 
 

 

 

Het levenstestament 

 

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet 

meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u 

zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt 

nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? 

Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen 

voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij 

degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van 

die aanwijzing op de hoogte?  Dit soort zaken kunt u 

regelen in een levenstestament. 

 

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te 

leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u 

deze niet (meer) naar voren kunt brengen, maar het is ook 

voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt 

van belang om te weten wat uw wensen zijn. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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Een levenstestament wordt, zoals een gewoon testament, 

vastgelegd in een notariële akte. Dit betekent dat de 

notaris u over de mogelijkheden informeert en met zijn 

professionele kennis en ervaring raad geeft bij het opstellen 

van een dergelijk testament. Verder heeft een notariële 

akte bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de 

rechter. Aangezien het levenstestament notarieel wordt 

vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat u op dat 

moment wilsbekwaam was. U kunt het levenstestament op 

ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe 

notariële akte. 
 

Een Levenstestament bestaat uit: 

 Eén of meer volmachten 
 Wensen ten aanzien van (medische) verzorging  

 (bijv. behandelgebod, behandelverbod, euthanasie- 

 verklaring, donorcodicil) 
 Aanwijzingen aan de rechterlijke macht en bijlagen  

 (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen,  

 overzichten van kunstverzamelingen en dergelijke, of  

 waar u deze overzichten bewaart) 
 

In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten 

aanzien van onder meer: 

 Uw financiën, onderneming, woning en andere  

 onroerende zaken 
 Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja,  

 onder welke voorwaarden 
 Het geven van toestemming voor het al dan niet  

 mogen verrichten van medische handelingen 
 De benoeming van een mentor of bewindvoerder over  

 uw vermogen 
 Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie). 

 

Het steunpunt mantelzorg kan u hierover verder informeren. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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Duurzaam gescheiden leven 

 

De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage 

AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis 

verblijft, kunnen zeer ingrijpend zijn. 

 

Bij het steunpunt mantelzorg kunt u een leidraad verkrijgen 

waar u op het één en ander gewezen wordt. Soms kan het 

financieel voordelig zijn om als duurzaam gescheiden 

levend van elkaar te worden aangemerkt.  
 

Het pensioen voor een ongehuwde is hoger dan het 

pensioen voor een gehuwde. Vaak stuurt de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) een brief waarin u op deze 

mogelijkheid gewezen wordt. 

Daarin staat ook dat het niet in 

alle gevallen positief uitpakt. Het is 

dus belangrijk dat u de financiële 

gevolgen van deze mogelijkheid 

goed onderzoekt, voordat u de 

keuze maakt.  
 

U kunt aan de uitkomst van de rekensom geen rechten 

ontlenen. Ook hanteert de SVB als beleidslijn dat een 

eenmaal gemaakte keuze definitief is.  
 

Uiteraard is het financiële aspect niet het enige dat u in de 

besluitvorming moet betrekken. Emotionele aspecten zijn 

minstens zo belangrijk. Daarvoor kan voor u geen leidraad 

opgesteld worden. Die aspecten kunt u zelf het beste 

beoordelen.  
 

Wilt u hulp bij deze beslissing, dan kan wellicht het steunpunt 

mantelzorg een uitkomst bieden. Wij maken graag een 

afspraak met u. 

Wet- en regel- 

geving in de 

mantelzorg 
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Veranderingen in het persoonsgebonden budget 

 

De toegang tot het persoonsgebonden budget wordt per 

2012 beperkt en de voorwaarden worden strenger. Het 

kabinet stelt vanaf 1 januar1 2012 een aantal nieuwe 

voorwaarden: 
 

 Alleen mensen met een verblijfsindicatie kunnen straks  

 nog aanspraak maken op een persoonsgebonden  

 budget. Voor deze budgethouders wordt het pgb met  

 5% verhoogd 

 Om fraude met het pgb tegen te gaan worden alle  

 budgethouders verplicht om een aparte bankrekening  

 te openen en kunnen betalingen aan zorgverleners  

 uitsluitend nog via de bank plaatsvinden. 
 Nieuwe budgethouders moeten een zorgplan  

 overleggen aan het zorgkantoor, waarin ze aangeven  

 hoe zij hun persoonsgebonden budget willen inzetten. 
 Nieuwe budgethouders kunnen het geld uit hun pgb  

 niet meer laten inzetten door bemiddelingsbureaus.  

 Bestaande budgethouders mogen dat nog wel. 

 
Gevolgen voor úw pgb 
 

Heeft u nu een persoonsgebonden budget zonder 

verblijfsindicatie, dan heeft dit voor u gevolgen. Uiterlijk per 

1 januari 2014 krijgt u niet langer een pgb. In plaats daarvan 

moet u overstappen naar zorg in natura als u een AWBZ-

indicatie heeft voor de functies persoonlijke verzorging en/

of verpleging. 

 

Heeft u een AWBZ-indicatie voor de functie begeleiding 

dan bent u vanaf dat moment aangewezen op 

begeleiding vanuit uw gemeente op basis van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. 

Tips voor 

mantelzorgers: 

het pgb verandert 
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Echte aandacht voor dag en nacht 

 

Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor 

dierbaren te zorgen, maar lopen wel tegen knelpunten aan. 

Fijn is het dat meerdere mantelzorgers de weg naar het 

steunpunt mantelzorg vinden of gevonden hebben. Toch 

kunnen er momenten zijn dat je anoniem wilt blijven of 

behoefte hebt aan een gesprek op het moment dat het 

steunpunt niet bereikbaar is.  
 

In zulke gevallen staat u er ook niet alleen voor. Sensoor 

Gelderland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar 

voor een gesprek via telefoon, chat of e-mail. Voor iedereen. 

Anoniem en vertrouwelijk. Ruim honderd vrijwilligers luisteren, 

denken mee en bieden emotionele ruggensteun.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor mantelzorgers die voor iemand met dementie zorgen, 

kan ook de telefonische dienstverlening van Dementelcoach 

uitkomst bieden in gevallen wanneer het steunpunt 

mantelzorg niet bereikbaar is. U kunt zich telefonisch of via 

e-mail aanmelden voor 10 gratis coachende telefoon-

gesprekken met een specifiek geschoolde zorgverlener. 

 

 

Tips voor 

mantelzorgers: 

een luisterend oor 

U kunt Sensoor bereiken via het telefoonnummer:  

0900-0767 (5ct /min)  

of bezoek de website: 

www.gelderland.sensoor.nl 

Aanmelden en meer informatie:  

0800-0228077 (gratis) of info@dementelcoach.nl 
of bezoek de website: 

www.dementelcoach.nl 

http://www.sensoor.nl/gelderland
http://www.sensoor.nl/gelderland


 

 

     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 maandag, woensdag en don- 

 Nijkerk: derdag tijdens openingstijden 
 

 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. 


