
 

 

 

 

 

 
 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  13.30 – 14.30 uur 

 Nijkerk: (of op telefonische afspraak) 
 

 Inloopspreekuur donderdag 09.00 –10.00 uur 

 Hoevelaken: (De Kopperhof, Sportweg 25) 
  

 Telefonisch  033-2474834 

 spreekuur: woensdag 10.00 –11.00 uur 

 
     Colofon: 

     De Nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van Stichting  

     Sigma en verschijnt 4 keer per jaar. 
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            Voorwoord 
 

 
 

 

Beste mantelzorgers en andere zorgverleners, 

 

 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2008: wij zitten alweer in de 

donkere dagen voor Kerst. In huis is het gezellig door de 

lampen en kaarsen die ontstoken worden. De langere 

avonden geven ook de gelegenheid om een boek ter 

hand te nemen of bij een film te ontspannen. In deze 

nieuwsbrief vindt u enkele titels, die u bij de taak als 

mantelzorger wellicht ondersteuning kunnen bieden.  

 

Dat mantelzorg topsport is, kwam tijdens de Dag van de 

Mantelzorg ter sprake. Door de intensieve belasting die erbij 

hoort, is ontspanning op zijn tijd noodzakelijk.  

 

Ontspannen kan in de vorm van structureel iets voor uzelf 

gaan doen. Misschien bent u in de gelegenheid om 

(eventueel met diegene voor wie u zorgt) op vakantie te 

gaan. Soms moet er wel een heleboel geregeld worden om 

zover te komen. Bij vragen hierover kunt u terecht bij het 

Steunpunt Mantelzorg. 

 

Rest mij nog u goede kerstdagen en een voorspoedig 2009 

toe te wensen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jenny Verbeek-van Lienden 

consulent welzijn   
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Vooruitblik: 

activiteiten 

in 2009 
 

 
Alzheimer Café Nijkerk 

 
Wat  Contactmogelijkheid voor mensen met  

                        dementie, hun familie en hulpverleners. 

Wanneer Eerste maandag van de maand va. 19.30 uur 

5 januari: Leven met gedragsveranderingen 

2 februari: Praktische adviezen voor thuis 

2 maart: Op wie kan ik een beroep doen? 

Waar  Parochiehuis St. Jan (Holkerstaat 36, Nijkerk) 

Kosten  gratis 

Meer info www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe 

 

 
Steunpunt Mantelzorg 

 
Wat  Themabijeenkomsten 

Wanneer Eerste woensdag van de maand 

Waar  Oosterstraat 7, 3862 BH Nijkerk 

Kosten  gratis 

Meer info Heeft u als mantelzorger behoefte aan 

bepaalde informatie en denkt u dat andere 

mantelzorgers daar ook profijt van kunnen 

hebben, geeft u dan uw onderwerp door aan 

het Steunpunt Mantelzorg. Tel: 033-2474830 

 
Wat  Spreekuur in Hoevelaken voor mantelzorgers 

Wanneer Elke donderdagochtend  09.00 uur – 10.00 uur 

Waar  De Kopperhof (Sportweg 25, Hoevelaken) 

Kosten  gratis 

Meer info Steunpunt Mantelzorg, tel: 033-2474830 
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 Terugblik: 
 Dag van de 

 Mantelzorg 
 

 
Geslaagde Dag van de Mantelzorg 

 

Zaterdag 15 november bood 

het Steunpunt Mantelzorg 

aan alle mantelzorgers en 

informele zorgverleners in de 

gemeente Nijkerk een 

gezellige middag aan. 
 

(H)erkenning stond in het 

programma centraal en het 

belang van bewust tijd 

maken voor de “eigen aardigheden” van de mantelzorger. 

Al geeft u elke dag maar 1 minuut voorrang aan dingen die 

u aardig vindt te doen, zet u daarmee een grote stap om 

een gezonde balans te vinden. Dit benadrukte theater-

gezelschap Spelenderwijsch in haar productie “De mantel-

zorger krijgt een nieuwe jas”.  

 

Angela en Hans hebben een spiegel aan ons voorge-

houden - was de conclusie tijdens het nagenieten bij een 

hapje en een drankje. De speelse ideeën van het duo 

hebben menigeen op nieuwe gedachten gebracht over 

de eigen situatie.  Er was dan 

ook volop ruimte om met 

elkaar van gedachten te 

wisselen in het sfeer van “ont-

moeten” (ook een begrip uit 

de creatieve geest van de 

troubadours). 

 

Wij hopen dat u genoten 

heeft en deze middag niet 

alleen met plezier zult herinneren, maar een en ander ook in 

praktijk brengt.  Tot de volgende Mantelzorgdag! 
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Speelfilms 

        & 

 Literatuur 
 

 

Iris (r.Jim Broadbent, 2001) 
 

Het waargebeurde verhaal van de levenslange liefde 

tussen de schrijfster Iris Murdoch en haar man John Bayley. 
 

It runs in the family (r.Fred Schepisi, 2003) 
 

Alex Gromberg is een succesvol advocaat, maar privé 

loopt niet alles op rolletjes. Als de familie bij elkaar komt voor 

een gezellig diner, blijkt hoever ze uit elkaar zijn gegroeid… 
 

Away from her (r.Sarah Polley, 2006) 
 

Leren leven met dementie is voor de patiënt zelf, maar 

zeker ook voor de betrokkenen een enorme strijd. De 

regisseur laat in haar film zien hoe een man zich neer moet 

leggen bij het lot van zijn vrouw. 
 

Jet Isarin: Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer  
 

Isarin analyseert onderzoek, beleid en praktijk op het gebied 

van zorg en arbeid en doet dat aan de hand van interviews 

met werkende mantelzorgers.  

Paperback/180 pagina’s/uitgeverij Damon 

ISBN10: 9055736096 / ISBN13: 9789055736096 
 

Kees van Kooten: Annie 
 

Kees van Kooten geeft een ontroerend verslag van de 

aftakeling en dood van zijn moeder.  

Hardcover / 61 pagina’s/ De Bezige Bij 

ISBN10: 9023439740 / ISBN13:978902349745 

 

Lena Reedijk:  Heb jij nog een moeder?  

In dit bemoedigende boek worden de meest voorkomende 

vragen behandeld met veel psychologisch inzicht en 

inlevingsvermogen. 

Paperback / 132 pagina’s / Kok 

ISBN10: 9043504823 / ISBN13: 9789043504829 
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 Respijtzorg 

  
 

 
Respijtzorg: 
 

Respijtzorg is een verzamelterm voor allerlei voorzieningen 

die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken 

af en toe of regelmatig even helemaal over te laten aan 

een beroepskracht of een vrijwilliger. De bedoeling is dat de 

mantelzorger even vrijaf van de zorg kan hebben.  
 

Voorbeeld:  
 

Wanneer de mantelzorger op vakantie wil, kan tijdelijke 

opvang voor diegene aan wie men zorg verleent, geregeld 

worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. 
 

Heeft u behoefte aan even tijd voor zichzelf, om 

bijvoorbeeld deel te nemen aan een club of iets dergelijks, 

dan kunt u respijtzorg aangeboden krijgen door vrijwilligers-

organisaties zoals de Hulpdienst Hoevelaken, de UVV, de 

Nederlandse Patiëntenvereniging en de diaconieën. Vanuit 

deze organisaties kan ook ondersteuning op maat gegeven 

worden.  
 

Soms is er professionele zorg nodig, dan zijn de volgende 

bepalingen van toepassing: 
 

 Heeft u een AWBZ indicatie voor tijdelijke opvang nodig, 

dan kunt u dit aanvragen bij het CIZ. 

 Heeft u een indicatie voor tijdelijke opvang gekregen, 

dan dient u contact op te nemen met een zorginstelling 

of een bepaalde periode haalbaar is. 

 Voor structurele respijtzorg (bijvoorbeeld dat de 

verzorgde één dag of enkele dagen per week naar een 

dagverzorging gaat) heeft men ook een AWBZ-indicatie 

nodig. Dit kunt u ook bij het CIZ aanvragen. 

 Aanvragen bij het CIZ kunt u via het WMO-loket in het 

stadhuis indienen 
 

Voor meer informatie en advies over respijtzorg in uw situatie 

kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. 
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Vraag 

             & 

       Antwoord  
 

 
Mantelzorgvraag: op vakantie met zorg 
 

Is het, als de mantelzorger op vakantie gaat met zijn of haar 

hulpbehoevende partner, mogelijk dat hij/zij wel AWBZ–zorg 

kan krijgen gedurende deze vakantieperiode? 
 

Ja, zorgvragers kunnen een indicatie voor bepaalde tijd 

aanvragen. Als er sprake is van een zogenaamd “grondslag 

voor zorg en beperkingen” die recht geeft op AWBZ-zorg, 

dan kan een indicatie – ook voor enkele weken - worden 

afgegeven. Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij 

het CIZ of downloaden vanaf de website (www.ciz.nl). 
 

Let op! Op het formulier dient u aan te geven dat de zorg 

op een ander adres moet plaatsvinden (het vakantieadres). 

Na de indicatiestelling moeten de gegevens aan een 

zorgaanbieder in de regio van het vakantieadres worden 

doorgegeven. 
 

Een extra mogelijkheid: de mantelzorger kan aansluitend 

aan de indicatie voor de vakantieperiode een 

vervolgindicatie van 0 uur krijgen, waarin beschreven staat 

welke zorg de mantelzorger geeft. Hiermee heeft hij/ zij 

recht op het mantelzorgcompliment van € 250,00 en de 

gegevens blijven bekend bij het CIZ.  

 
Actueel vakantieaanbod 
 

 Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en 

vrijwilligers organiseert jaarlijks meerdere ontspannings-

arrangementen voor mantelzorgers. Heeft u interesse in 

de mogelijkheden in 2009? Geeft u dit dan door aan het 

Steunpunt Mantelzorg. Zodra de folders binnen zijn, krijgt 

u deze toegestuurd. 
 

 Stichting Mens en Samenleving (Molenweg 49a te 

Lunteren) verzorgt vakantieweken voor mantelzorgers 

met diegene die zij verzorgen. 
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