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Beste mantelzorgers, 
 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2011. Buiten worden de 

temperaturen minder aangenaam en we zoeken de warmte  

binnenshuis. 
 

De drukke decembermaand heeft zich aangekondigd en 

menigeen probeert het in huis, vooral met de feestdagen, 

gezellig te maken. Dit kan voor sommigen van u de nodige 

stress geven: voor mantelzorgers kan het moeilijk zijn om dit 

naast de zorgtaken te doen. In deze nieuwsbrief vindt u de 

nodige tips over hoe u om kunt gaan met stress om zo 

lichamelijk en mentaal fit te blijven. 
 

Natuurlijk blikken we nog even terug op de “Dag van de 

Mantelzorg” die dit jaar een ander karakter heeft gekregen 

dan voorgaande jaren. 
 

Daarnaast wil ik u wijzen op praktische zaken zoals het regelen 

van respijtzorg en het bezoeken van activiteiten en 

bijeenkomsten.  Bent u nog nooit bij een bijeenkomst geweest 

dan bent óók u van harte welkom in 2012. Is een bijeenkomst 

niets voor u, maar wilt u toch de nodige informatie, advies of 

een luisterend oor dan kunt u terecht bij de consulent van het 

steunpunt mantelzorg. 
 

Vanuit Sigma wensen wij u prettige feestdagen en een 

zorgzaam 2012, waarin ook voor u de nodige aandacht en 

ontspanning is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden,  

consulent mantelzorg 

 

 

In verband met de feestdagen is het kantoor van Sigma tussen 

Kerst en Nieuwjaar alleen ‘s ochtends geopend.  

 

Voorwoord 
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Dag van de 

mantelzorg 

Terugblik: dag van de Mantelzorg 
 

Donderdag 10 november was het de 14de Landelijke Dag van 

de Mantelzorg, waarbij dit jaar het thema was: “Opgroeien 

met zorg”. 
 

 

Bij 1 op de 4 jongeren is er thuis iemand langdurig ziek 
 

Het zorgen voor een familielid is niet raar, maar kan soms  wel 

heel zwaar zijn. In samenwerking met de gemeente Nijkerk 

heeft het steunpunt mantelzorg bij het netwerk rondom de 

jonge mantelzorgers aandacht gevraagd voor de bijzondere 

inzet van deze jongeren en roepen wij hen op deze jongeren 

te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Want zorgen 

delen kan zorgen schelen!  

 

 

Wat kan het netwerk doen voor jongeren die voor iemand zorgen? 
 

Het is belangrijk om jonge mantelzorgers niet te problematiseren 

of stigmatiseren. Deze jongeren zijn ook gewone kinderen met 

gewone vragen. Maar jonge mantelzorgers kunnen zich wel 

alleen, bang of schuldig voelen.  

 

Het is daarom belangrijk aandacht voor deze jongeren te 

hebben: door hen serieus te nemen en te laten blijken dat de 

mensen om hen heen hun rol als mantelzorger waarderen. 

Maar ook door eens naar hun verhaal te luisteren of wat extra 

aandacht te geven en waar nodig te ondersteunen.  
 

Jongeren die voor iemand zorgen vragen maar zelden om 

hulp. Daarom deden wij in de maand november extra ons best 

om jonge mantelzorgers in Nijkerk te bereiken. Wij willen dat 

jonge mantelzorgers zich serieus genomen voelen in hun rol en 

positie als mantelzorger en dat zij weten waar zij terecht 

kunnen voor hulp, advies. 
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Samen met het Steunpunt Mantelzorg reikt de gemeente Nijkerk in 

december bioscoopbonnen uit 

aan jonge mantelzorgers zodat 

zij even hun zorgen kunnen 

vergeten. De eerste exemplaren 

werden door wethouders Bert 

de Graaf en René Windhouwer 

overhandigd aan Nick Dekker 

en Sigrid Overbeek. 

 

 

Volwassen mantelzorgers 
 

Natuurlijk wilden we dit jaar u, als volwassen mantelzorgers ook 

in het zonnetje zetten. Ook voor u is waardering en ontspanning 

belangrijk. Voorgaande jaren was u gewend om een feestelijke 

middag aangeboden te krijgen. Uit ervaring blijkt dat niet 

iedere mantelzorger op zo’n middag aanwezig kan zijn. 
 

Vanuit Sigma hebben we daarom gemeend om dit jaar aan 

de bekende mantelzorgers en 30 nieuwe mantelzorgers een 

bon aan te bieden, die u kunt gebruiken op het tijdstip 

wanneer het u schikt. Onze keuze viel op “De Postkamer”  

(gevestigd op de Kleterstraat 21 te Nijkerk) waar u samen met 

iemand kunt genieten van een kopje koffie, thee of limonade 

met  huisgemaakte taart. 
 

Op 10 november werden de 

eerste drie bonnen officieel 

uitgereikt aan drie mantel-

zorgers uit de verschillende 

kernen van de gemeente Nijkerk.  

Samen hadden we een 

gezellig uurtje in “De Postkamer”. 

We hopen dat ook alle andere 

mantelzorgers van deze bon 

zullen genieten.  

 

Dag  van de 

mantelzorg 
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Respijtzorg 
 

Niet alleen zo’n uurtje bij “De Postkamer” is  voor u van belang. 

Om goed voor een ander te zorgen is het belangrijk dat u ook 

goed voor uzelf zorgt.  

 
Regelmatig zelf leuke dingen kunnen doen of op vakantie 

gaan, is nodig om de zorg vol te houden. Vindt u het lastig om 

de zorg uit handen te geven? Denk toch eens aan uzelf en 

bekijk wat haalbaar is voor uw situatie. 

 
Heeft u wel eens van respijtzorg gehoord? Dit is een 

mogelijkheid om tijdelijk de zorg uit handen te geven aan 

professionals of vrijwilligers.  

 
Mocht er sprake zijn van zorg die vergoed wordt uit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dan is het tijdig 

aanvragen van vervangende zorg wenselijk. Dit kan zijn voor 

zorg thuis door een thuiszorgorganisatie, dagverzorging of 

tijdelijke opname in een zorginstelling, wanneer uzelf op 

vakantie wenst te gaan. Deze aanvraag gaat via het Centrum 

voor Indicatie en Zorg ( CIZ). 

 
Mocht bovenstaande niet van toepassing zijn maar wilt u toch 

dat avondje naar het koor, klaverjas of een gesprekgroep dan 

kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers van 

bijvoorbeeld de Nederlandse Patiëntenvereniging, Unie van 

Vrijwilligers of de Hulpdienst Hoevelaken. 

 
Voor meer informatie over of hulp bij het regelen van 

respijtzorg kunt u terecht bij de consulent van het steunpunt 

mantelzorg, Jenny Verbeek. U kunt bellen of mailen, uiteraard 

kunt u ook gewoon een keertje binnenlopen. Kijk op de 

achterkant van deze nieuwsbrief voor de actuele 

openingstijden en adresgegevens.  

 

Respijtzorg 
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Mantelzorg en stress 
 

Het steunpunt Mantelzorg hield 

woensdag 2 november een thema-

middag over stress. Er werd gesproken 

over gezonde en ongezonde stress. Voor 

de mantelzorgers die niet aanwezig 

waren volgt hier een korte samenvatting. 

 

Gezonde stress is die spanning die u 

voelt tijdens een examen of wanneer u 

tijdig op de rem heeft kunnen trappen, 

om zo een ongeluk met uw auto te 

voorkomen. Deze stress is een 

beschermingsreactie, het brengt lichaam en geest in staat van 

alertheid en paraatheid. Heel nuttig!!! 

 

Bij ongezonde stress is er sprake van te lang durende spanning: 

dan is er meer tijd voor herstel nodig - hoe heftiger de stress, 

hoe langer de hersteltijd. Zijn er veel momenten van stress en is 

er weinig hersteltijd, groeit de kans op blijvende gezondheids-

problemen gestaag.   

 

Stress is dus gezond zolang de eisen niet hoger zijn dan wat 

iemand aankan. Draaglast en draagkracht moeten in 

evenwicht zijn. Is de draaglast groter dan de draagkracht, dan 

ontstaat er uitputting en overspannenheid. 

 

Dit laatste zal voor mantelzorgers 

herkenbaar zijn. De zorg is vaak 

gericht op degene met de 

problemen en niet op hoe het 

met ú is, hoeveel stress u ervaart, 

wat u kunt doen, wat u wilt doen 

en of u het volhoudt. Hoe kunt u 

de balans vinden?  

 

Mantelzorg  
 

en stress 
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Omgaan met stress 

 

Wanneer duurt stress te lang? Dat is per persoon verschillend. 

Het heeft immers deels met uw genen en karakter te maken. 

Maar gelukkig kunt u er ook zelf iets aan doen: ook ú kunt leren 

uw draagkracht te vergroten en u bewuster te gedragen in 

stressvolle situaties. 

 
Meten is weten 
 

Wanneer u begrijpt waar de oorzaak van uw stressgevoelens 

ligt, kunt u deze direct bij de wortel aanpakken. De eerste stap 

naar minder spanning is daarom een grondige onderzoek van 

uw leefsituatie. U kunt zich vragen stellen zoals: 
 

 Wat doe ik precies per dag, per week, per maand? 
 

 Hoeveel tijd en energie kosten de zorgtaken mij? 
 

 Is mijn draagkracht groot genoeg voor mijn draaglast? 
 

 Heb ik controle over mijn zorgtaken of voel ik 

 mij machteloos? Moet ik al die zorgtaken of wil ik dat? 
 

 Wat zijn mijn energievreters en waar krijg ik energie van? 
 

 Ontvang ik genoeg steun bij mijn zorgtaken? 
 

Het beeld dat zo ontstaat,  is de basis voor het zoeken van 

gerichte oplossingen. U kunt er bij elk punt over nadenken, 

welke verandering in uw leefstijl en welke verandering in uw 

beschouwing van de situatie een betere balans geeft. 

Schroom niet om hierbij hulp te vragen als u zelf niet uitkomt. 

 
Stress verlagen 
 

De volgende tips kunt u op twee manieren gebruiken: op korte 

termijn “even de batterij opladen”, en/of de strategieën 

inbouwen in uw leven.  Het kan dan nodig zijn om op 

meerdere punten actie te ondernemen. Probeer toch niet 

teveel hooi op uw vork te nemen en werk maar aan één 

 

Mantelzorg  
 

en stress 
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aanpassing tegelijk. Gun uzelf en diegene wie u verzorgt, de 

tijd om te wennen aan de verandering van een aspect van uw 

leven voordat u aan een andere aspect begint.  

 
 

U staat er niet alleen voor! Komt u er zelf niet uit, dan kunt u uw 

situatie eens komen bespreken bij het steunpunt mantelzorg. 

Tevens bestaan er verschillende mogelijkheden om een cursus 

te volgen die gericht is op dit onderwerp (zie bijvoorbeeld 

onderstaand kader). De consulent mantelzorg kan u hierover 

ook adviseren. 

Cursus ‘Omgaan met stress en overspannenheid’  
 

Heeft u spanningsklachten of wilt u leren problemen 

herkennen, aanpakken en in de toekomst mogelijk 

voorkomen, dan is de cursus ‘Omgaan met stress en 

overspannenheid’ bij Indigo wellicht iets voor u. Aan de 

hand van de aanmeldingen wordt vastgesteld waar in 

de regio Noordwest Veluwe de cursus precies zal 

plaatsvinden.   
 

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact 

opnemen met het cursusbureau op tel.nr 0341-566375 of 

via e-mail: preventie@indigoflevo-veluwe.nl. Vergeet niet 

te vermelden over welke cursus u informeert! 

 

Mantelzorg  
 

en stress 

Luister naar uw lichaam - let op signalen van vermoeidheid 

Vertraag het tempo - probeer “op te slomen”, hou vaak  

       pauze,  doe een dutje tussendoor 

Blijf lichamelijk actief op een prettige manier - maak een  

       wandelig, sluit aan bij een sportvereniging 

Zoek actief de positieve emotie - maak tijd voor dingen 

       waar u zin in hebt 

Ga bewust om met aandacht - plan ruim, doe maar één 

ding tegelijk, probeer niet te haasten, houd alles kort, houd 

op met denken, tobben en somberen  
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Internetcafé 
 

Op donderdag 6 november werd 

het internetcafé in activiteiten-

zaal “De Kopperhof” officieel 

geopend door een afgevaardigde 

van de Lions Club Hoevelaken. 

Deze organisatie heeft het voor 

Sigma mogelijk gemaakt om 

apparatuur aan te schaffen om te 

starten met een internetcafé. 

Iedere donderdagochtend tijdens de inloopmorgen kunnen 

senioren terecht met vragen over de computer, het internet of 

allerlei toepassingen zoals bijvoorbeeld videogesprekken 

voeren, online winkelen of een fotoboek maken.  
 

De projectleider is mevrouw Bam Boersma, een vrijwilliger  met 

uitgebreide ervaring op ICT-gebied. Naast al uw vragen kunt u 

bij haar ook terecht als u dieper op een bepaald thema  wilt 

ingaan: bij genoeg belangstelling kunnen wij korte workshops 

organiseren. Heeft u vragen, loop dan gerust eens binnen op 

donderdagmorgen tussen 10.00 -11.30 uur! 
 
 

Studiekring voor 55 plussers 
 

Een studiekring bestaat uit een vaste groep mensen die 

wekelijks of eens in de twee weken bij elkaar komt om met 

leeftijdsgenoten uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar 

steken.  
 

De eerste voorlichtingsbijeenkomsten voor Nijkerk en Hoevelaken 

hebben in november plaatsgevonden en de eerste deelnemers 

hebben zich aangemeld. Bij voldoende belangstelling komt er 

in januari 2012 nog een voorlichtingsbijeenkomst. De groepen 

starten bij 10 aanmeldingen.  
 

Voor meer informatie belt u met  033-2474830 of stuurt u een 

e-mail naar jverbeek@sigma-nijkerk.nl. 

Nieuwe 

diensten 

Sigma 

mailto:jverbeek@sigma-nijkerk.nl
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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 

mevrouw Carolien Tervoert kunt u creatief bezig zijn. 

Bent u niet creatief, dan bent u ook van  harte welkom 

voor een kopje koffie of thee.  

 

Activiteiten  

voor 

mantelzorgers 

www.familievan.nl 
 

Praten over de zorg voor iemand met een psychiatrisch 

ziektebeeld vinden mensen meestal lastiger dan praten  

                       over de zorg voor iemand met een  

                       lichamelijk probleem.  Indigo heeft daarom  

                       een aparte website ontwikkeld voor al uw  

                       vragen. 
 

 U vindt op deze site naast informatie over 

psychische ziektebeelden praktische tips over 

omgaan met psychische problemen, over 

hoe u zelf op de been blijft en over 

mogelijkheden voor hulp. U kunt zich ook 

aanmelden voor e-mailcoaching door een 

deskundige of voor verschillende cursussen 

en informatiebijeenkomsten in uw regio.  
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Alzheimer café 
 

Elke eerste maandag van de maand organiseert Alzheimer 

Café Nijkerk een informele 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. 
 

 

Dementie en behandelmethoden 
De laatste ontwikkelingen t.a.v.  

behandeling van dementie.  

 

 

Administratieve rompslomp 
Alles over de indicatiestelling  

en andere regelzaken.  

 

 
Mijn partner lijdt aan dementie. En ik? 
Intensieve zorg voor partner en alle  

gevolgen voor  de mantelzorger.  
 

 

 
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 

jan 

 

6 

feb 

 

5 

mrt 

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. 


