
 

 

 

 

 

 
 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. 

 
 

 

 
 
 

I  N  H  O  U  D 
 

 

• Voorwoord 

• Belastingaangifte over 2008 

• Veranderingen in 2009 

• Vergoedingen: 

            mogelijkheden voor mantelzorgers 

• Respijtzorg 

• Mantelzorgers op vakantie  

 



 
 

            Voorwoord 
 

 

 

Beste mantelzorgers en andere zorgverleners, 

 

 

 
Voor u ligt al weer de eerste nieuwsbrief van 2009. Hierin 

besteden we aandacht aan  wijzigingen in allerlei 

“regelzaken”, zowel op het gebied van zorg als van 

financiën. Een en ander kan voor u van belang zijn. 

 
Een ander onderwerp is respijtzorg. Ondanks de recessie zult 

u in uw naaste omgeving mensen horen praten over het 

reserveren van vakanties. Wellicht denkt u: voor mij niet van 

toepassing. Heeft u wel eens van respijtzorg gehoord en de 

mogelijkheid van aangepaste vakanties? Graag informeren 

wij u ook hierover. 

 
Regelmatig worden mantelzorgers door het steunpunt 

uitgenodigd voor themabijeenkomsten. Heeft u zelf een 

onderwerp waarover u meer informatie wenst en waarvan 

u denkt dat het ook voor andere mantelzorgers interessant 

kan zijn, dan hoor ik graag uw suggestie. 

 
Voor informatie, vragen, ondersteuning en suggesties bent u 

welkom bij het steunpunt. Natuurlijk is er tijd voor úw verhaal.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jenny Verbeek-van Lienden 

consulent welzijn   
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Respijtzorg 

 
 

 
Wat is respijtzorg? 

 

Als u als mantelzorger tijd voor uzelf wilt maken, moet u er 

meestal voor zorgen dat de zorg die u biedt overgenomen 

wordt. In dat geval hebben we het over vervangende zorg. 

De officiële term is respijtzorg. 
 

De zorg kan overgenomen worden door beroepskrachten 

of vrijwilligers. Alleen bij de overname van zorg door 

vrijwilligers heeft u geen indicatie nodig. 
 

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. 

Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een 

gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met 

dementie of waken bij iemand in de laatste levensfase. 

Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit dat 

degene voor wie u zorgt naar een opvang – of 

logeervoorziening gaat.  
 

De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld 

tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat het gaat 

over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een 

weekend. Doe altijd navraag naar de mogelijkheden bij de 

organisatie van uw voorkeur.  

 
Wat kost het? 
 

Sommige vormen van vervangende zorg worden betaald 

uit de AWBZ, na een indicatiestelling door het CIZ. U betaalt 

dan een eigen bijdrage. Andere vormen van vervangende 

zorg, bijvoorbeeld door vrijwilligers, kosten u niets. Ook is het 

mogelijk vervangende zorg in te kopen met Persoons-

gebonden Budget (PGB). 
 

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij 

het Steunpunt Mantelzorg. 
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 Veranderingen 
      in 2009: 
       AWBZ 
 

 
Aanscherping AWBZ - respijtzorg thuis blijft mogelijk 

 

Iets meer dan een kwart van de mensen, die nu recht op 

begeleiding vanuit de AWBZ heeft, raakt dat vanaf 2009 

kwijt. In juni kondigde het kabinet aan dat er met ingang 

van 1 januari 2009 bezuinigd wordt op begeleiding vanuit 

de AWBZ. De belangrijkste maatregelen op een rij: 
 

➢ Er komt één functie begeleiding, die de functies active-

rende begeleiding en ondersteunde begeleiding gaat 

vervangen. 

➢ Alleen mensen die matig of zwaar beperkt zijn (dit 

bepaalt het CIZ) hebben recht op begeleiding, mensen 

met lichte beperkingen niet. Het moet gaan om matige 

/zware beperkingen op één of meer van de volgende 

terreinen: sociale redzaamheid, zelfstandig voortbewe-

gen, probleemgedrag, geheugen en oriëntatiestoor-

nissen en psychisch functioneren. 

➢ Maatschappelijke participatie (deelnemen aan activi-

teiten buitenshuis, contacten opbouwen) is niet langer 

een reden om begeleiding te krijgen. 

➢ Voor begeleiding in de vorm van dagopvang geldt een 

maximum van 9 dagdelen per week. 

➢ Voor individuele begeleiding is het maximum 16 uur per 

week en bij uitzonderlijke zware problematiek 20 uur per 

week. Voor overname van de toezichtstaak van 

mantelzorgers kan maximaal 4 uur per week geïndiceerd 

worden. (dit maakt deel uit van de 16 – 20 uur totaal) 

➢ 2009 wordt een overgangsjaar. Mensen met een 

indicatie die doorloopt behouden hun recht op 

begeleiding nog een jaar. 

➢ Mensen met de grondslag psycho-sociaal ( dak- en 

thuislozen, vrouwenopvang, ouderen met psychosociale 

problemen) krijgen niet langer zorg uit de AWBZ, maar 

krijgen dit van de gemeente (Wmo). 
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Belasting- 

 aangifte 

 over 2008 
 

 

Geld terug van de belasting? Laat het niet liggen! 

 
Bent u mantelzorger voor uw partner of kind, een 

inwonende ouder, broer of zus? Of voor iemand ouder dan 

27 jaar met een handicap of een chronische ziekte die bij u 

inwoont?  

 
Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belasting-

dienst. Per jaar maken tienduizenden mantelzorgers geen 

gebruik van deze regeling. En dat is jammer, want ze 

hebben er recht op. 

 
 
Kosten bij ziekte of handicap, juist bij een laag inkomen 

 
U kunt kosten die verband houden met ziekte of handicap 

opvoeren als aftrekpost. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor 

hulpmiddelen, woningaanpassingen op medisch advies, 

extra kleding en beddengoed, eigen bijdragen aan 

thuiszorg en verpleging/verzorging enz. 

 
Bent u niet verplicht om jaarlijks een aangifteformulier in te 

vullen? Het kan lonen om het dan vrijwillig te doen. De 

Belastingdienst houdt vrijwel altijd geld in op loon, uitkering 

of pensioen. Die inhouding kunt u vaak gedeeltelijk 

terugkrijgen bij uitgaven wegens ziekte of handicap.  

 
Wie 65 jaar of ouder of arbeidsongeschikt is, kan bovendien 

altijd een standaardbedrag als aftrekpost opvoeren. Vooral 

bij een laag inkomen is de kans op teruggave groot. Over 

2008 is dit nog mogelijk! 
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 Veranderingen 

        in 2009: 

     Belastingen 
 

 
Nieuwe regeling buitengewone uitgaven per 1 januari 

 

Vanaf 2009 vervalt de fiscale regeling “Buitengewone 

uitgaven”. Hiervoor in de plaats krijgen chronisch zieken en 

gehandicapten jaarlijks automatisch een tegemoetkoming. 

Die is bedoeld voor de extra kosten, die zij hebben en die 

niet op een andere manier worden vergoed. Via de 

belasting blijven alleen specifieke zorgkosten aftrekbaar. 
 

De nieuwe regeling omvat kortweg de volgende zaken: 
 

➢ Er komt een toeslagenregeling die gericht is op de 

doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. 

➢ Voor mensen die eigen bijdragen AWBZ/Wmo 

betalen, komt een kortingspercentage. 

➢ De eigen bijdragen worden dus lager. Er blijft een 

beperkte fiscale regeling bestaan voor (hoge) 

specifieke uitgaven wegens ziekte of handicap. 

➢ Er komt een zogeheten algemene inkomens-

compensatie voor alle ouderen en arbeids-

ongeschikten (via de fiscus) 
 

Aftrekbaar zijn:  

Kosten voor voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen 

(met uitzondering van brillen), aanpassingen (waaronder 

woningaanpassingen), zieken- of gehandicaptenvervoer, 

diëten op voorschrift van een arts, extra gezinshulp, extra 

uitgaven voor kleding  en beddengoed, reiskosten voor 

ziekenbezoek, kosten voor verpleging en medische hulp 

(waaronder tandartskosten). 
 

Niet meer aftrekbaar: 

Algemene uitgaven, zoals de premie voor de aanvullende 

verzekering, ziektekosten en de eigen bijdragen AWBZ en 

vaste aftrekbedragen, kosten voor adoptie, kraamhulp 

en begrafenissen of crematies. 
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         Vergoedingen: 

              wat is er 

             mogelijk?  
 

 
Tevens voor bezoeken aan familieleden met openbaar 

vervoer bij een afstand van meer dan 50 kilometer en een 

NS–voordeelurenabonnement. 

 

Bij vergoeding kosten voor vorming kunt u denken aan 

bijvoorbeeld: cursusgelden en materiaal, lidmaatschap 

bibliotheek, muzieklessen, aanschaf boeken, kosten school-

reisjes en buitenschoolse activiteiten. 

 

Informatie 

 

Een folder over de gemeentelijke vergoedingen kunt u 

verkrijgen bij de gemeente Nijkerk of het Steunpunt 

Mantelzorg. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

Publiekswinkel van de gemeente Nijkerk, telefoon: 033-

2472222 of op de website: www.nijkerk.eu. 

 
 

 

AANGEPASTE VAKANTIES 

 

➢ Stichting Mens en Samenleving  

Molenweg 49a, 6741 KK Lunteren 

Tel: 0318 485183  e-mail: info@smsvakanties.nl 

 

➢ MEZZO  

Postbus 179, 3980 CD Bunnik 

Tel: 030 6592222  e-mail: info@mezzo.nl 

 
Voor een actueel vakantieaanbod voor 

mantelzorgers en cliënten en meer informatie  

kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. 
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         Vergoedingen: 

              wat is er 

             mogelijk? 
 

 
Extra geld voor sport, cultuur en vorming 
 

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen 

kunnen een bijdrage van de gemeente ontvangen voor 

kosten die verband houden met sport, cultuur en vorming. 

De bijdrage bedraagt maximaal €150,00 per gezinslid per 

kalenderjaar. 
 

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u voldoet 

aan de volgende voorwaarden: 
 

➢ u bent 18 jaar of ouder 

➢ u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente 

Nijkerk 

➢ u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

verblijfstitel 

➢ u voert een zelfstandige huishouding of woont in een 

verzorgingshuis 

Of u in aanmerking komt voor de vergoeding is verder 

afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 
 

U kunt de vergoeding ook aanvragen voor uw eventuele 

minderjarige kinderen. 

 

Vergoeding kosten voor sport 
 

Op het gebied van sport kunt u de bijdrage aanvragen 

voor bv. lidmaatschappen, contributies en abonnementen 

van sportverenigingen. Maar de vergoeding geldt ook voor 

een zwembadpas of rittenkaart, sportkleding en -schoenen 

en de aanschaf van een fiets. 

 

Vergoeding kosten voor cultuur en vorming 
 

Als het gaat om culturele voorzieningen kunt u voor de 

volgende kosten een bijdrage aanvragen: een museum-

jaarkaart, abonnementen op kranten, een leesmap, 

internet e.d., kosten peuterspeelzaal of speel-o-theek. 
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 Veranderingen 

         in 2009: 

     AWBZ/Wmo 
 

 
Verandering eigen bijdrage AWBZ/Wmo IN 2009 
 

Iedere Nederlander die zorg of ondersteuning nodig heeft 

door ziekte, handicap of andere omstandig-heden, is 

hiervoor verzekerd. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om in aanmerking te 

komen, moet u een aanvraag indienen bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke mnder-

steuning (Wmo) van kracht. De Wmo is er om ervoor te 

zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. 
 

Als iemand ondersteuning nodig heeft, moet hij in principe 

eerst proberen dat in zijn eigen omgeving te regelen. Als 

dat niet kan, biedt de gemeente hulp.  
 

De meeste mensen komen in aanraking met de Wmo bij het 

aanvragen van individuele voorzieningen. Hierbij gaat het 

om huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en 

hulpmiddelen zoals een traplift of een douchestoel. Via de 

gemeente kunt u die voorzieningen ontvangen (in natura), 

maar vaak kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden 

budget. 
 

In 2009 staan enkele veranderingen op de agenda: 
 

➢ u kunt de eigen bijdrage AWBZ (en Wmo) die u in 2009 

betaalt, niet meer van de belasting aftrekken. In plaats 

daarvan wil het kabinet een korting geven op de eigen 

bijdrage. 
 

➢ Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere volwassenen die van 

de AWBZ gebruik maakt een eigen bijdrage (voor de 

verzorging, verpleging en verblijf gold dat al). 
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         Vergoedingen: 

              wat is er 

             mogelijk? 
 

 
Vergoedingen: mogelijkheden voor mantelzorgers 
 

Mantelzorgers maken veel extra kosten. Denk aan 

reiskosten, of kosten die u maakt omdat u extra moet 

wassen of veel moet telefoneren.  
 

Er bestaat geen aparte regeling waarbij de kosten die u 

maakt vergoed worden, maar u kunt wellicht een beroep 

doen op enkele algemene regelingen. In deze nieuwsbrief 

hebben wij de belangrijkste samengevat. 
 

 

Mantelzorgcompliment eenvoudiger in 2009 
 

Zoveel mogelijk mantelzorgers moeten op een eenvoudige 

manier in 2009 in aanmerking komen voor het 

Mantelzorgcompliment. 
 

Staatssecretaris Bussemaker wil daarom de huidige regeling 

waardering mantelzorgers aanpassen. De aanpassingen 

van de nieuwe regeling: 
 

➢ het CIZ hoeft niet meer vooraf vast te stellen dat de 

mantelzorger een deel van de professionele zorg 

overneemt 

➢ het ministerie gaat er bij langlopende indicaties vanuit 

dat er mantelzorg gegeven wordt, daarom geeft iedere 

extramurale AWBZ-indicatie van minimaal 12 maanden 

recht op het Mantelzorgcompliment 

➢ meerdere aaneengesloten AWBZ-indicaties van samen 

minimaal 12 maanden geven ook recht op het 

Mantelzorgcompliment 

➢ Tot nu toe bedroeg het Mantelzorgcompliment €250,00, 

dit bedrag zal waarschijnlijk worden verlaagd naar 

€230,00 
 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het 

Steunpunt Mantelzorg. 
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 Vergoedingen: 

        wat is er 

       mogelijk? 
 

 
Bijzondere Bijstand 

 

Soms staat u voor noodzakelijke uitgaven, waar u niet op 

had gerekend en die u niet kunt betalen. Het gaat dan om 

extra kosten die u moet maken en die door geen enkele 

instantie volledig worden vergoed. In dit soort situaties kunt 

u overwegen om bijzondere bijstand aan te vragen.  

 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 
 

➢ u bent 18 jaar of ouder 

➢ u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

verblijfstitel (volgens de Wet werk en bijstand) 

➢ u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente 

Nijkerk 

 

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand is verder 

afhankelijk van: 
 

➢ uw inkomen en vermogen 

➢ uw persoonlijke omstandigheden 

➢ soort kosten 

 

In het algemeen komen de volgende kosten in aanmerking 

voor bijzondere bijstand: 
 

➢ het gaat om kosten die niet iedereen hoeft te maken 

➢ het gaat om kosten die noodzakelijk zijn, die u moét 

maken 

➢ u krijgt de kosten nergens anders (gedeeltelijk) 

vergoed 

➢ u kunt de kosten niet zelf betalen 

 

Als u bijzondere bijstand ontvangt, heeft dat geen gevolgen 

voor uw uitkering of uw huursubsidie. 
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