
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen voor 

informatie, advies of ondersteuning terecht bij 

Sigma, Steunpunt Mantelzorg. Ook kunnen vrijwilligers, 

beroepskrachten in de zorg bij het steunpunt terecht voor 

advies over mantelzorgondersteuning. In deze nieuwsbrief leest u 

informatie over mantelzorg en activiteiten die voor mantelzorgers georganiseerd 

worden. 

 

Wat betekent mantelzorg voor u? 
Het kan fijn zijn om een persoonlijk verhaal van een 

mantelzorger te lezen die hetzelfde meemaakt als u/jou. 

Daarom via deze nieuwsbrief een oproep om uw verhaal te 

delen in de volgende nieuwsbrief van Sigma, Steunpunt 

Mantelzorg. U bepaalt zelf wat u wilt vertellen en delen.  

 
Zorgt u voor een ander of kent u iemand die voor een ander 

zorgt die zijn of haar belevenissen en/of ervaringen, met 

andere mantelzorgers wil delen? Wij horen graag van u. 
 

 

Gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie  
In samenwerking met o.a. Welzin wordt in het najaar gestart met een gespreksgroep 

voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deze gespreksgroep is voor 

mantelzorgers die het prettig vinden om met ‘lotgenoten’ ervaringen te delen. Tevens 

kan er tijdens deze gespreksgroep informatie uitgewisseld worden op het gebied van 

zorg en welzijn. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sigma, Steunpunt 

Mantelzorg.  

 

Zorg jij, als jongere, voor een ander? Wil jij met ons meedenken? 
Één op de vier jongeren in Nederland helpt zorgen voor 

iemand die langdurig ziek is of een beperking heeft, dit 

kan bijvoorbeeld een ouder of een broertje/ zusje zijn. In 

samenwerking met Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk-

Hoevelaken zijn wij op zoek naar jongeren die mee 

willen denken om een activiteit te ontwikkelen. Heb jij 

leuke ideeën? Wil jij met ons meedenken? Of ken jij een 

jonge mantelzorger die het leuk vindt om mee te 

denken? Neem dan contact op met Sigma, Steunpunt 

Mantelzorg.  
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Hulp bij de zorg nodig? Wat is er mogelijk?  
Zorgen voor een naaste kan zeer intensief zijn. Als u bij de mantelzorg extra hulp nodig 

heeft, kunt u een betaalde zorgverlener of vrijwilliger inschakelen. Deze zorg wordt ook 

wel respijtzorg genoemd. Er zijn verschillende soorten respijtzorg, o.a.: 
 

 tijdelijke zorg, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of regelmatig en langdurend, 

bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand; 

 hulp van een beroepskracht of vrijwilliger; 

 opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of verpleeghuis. 
 

Kosten van respijtzorg kunnen soms vergoed worden via Wmo, Wlz, Jeugdwet, 

aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar of persoonsgebonden budget.  

Mocht uw situatie zo zijn dat er (aanvullende) hulp nodig is, dan kunt u bij Sigma, 

Steunpunt Mantelzorg informatie krijgen over de mogelijkheden en/of bespreken wat 

in uw situatie passend kan zijn.  
 

Dementievriendelijk Hoevelaken  
Het project dementievriendelijk Hoevelaken is gestart! Als 

projectleider hiervoor is Hermien Stouwdam, consulent 

ouderen van Sigma, aangesteld. Het doel van het project is: 

wat kun je als gemeenschap, vereniging of winkel doen om 

mogelijk te maken dat mensen met dementie zo lang 

mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij 

kan gedacht worden aan zolang mogelijk actief lid blijven 

van de sportvereniging, het koor of de biljartclub. Maar ook 

het zelf de boodschappen blijven doen of vrijwilligerswerk 

blijven uitoefenen. Gemeente Nijkerk heeft voor een jaar een  

budget beschikbaar gesteld om in Hoevelaken een start hiermee te maken.  
 

Hermien hoort graag suggesties of namen van organisaties die informatie willen. 

Daarnaast is zij op zoek naar iemand met dementie uit Hoevelaken, die zou willen 

meedenken en doen. Hiervoor zoekt zij ook een mantelzorger, die zorgt voor iemand 

met dementie. Neem contact op met Hermien Stouwdam via mail 

hstouwdam@sigma-nijkerk.nl of via het telefoonnummer van Sigma: 033-2474830. 
 

Mantelzorgwaardering vooraankondiging  
Sinds 2015 is de gemeente Nijkerk verantwoordelijk voor de 

jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Sigma zal 

voor het jaar 2016 de uitvoering hiervan organiseren. 

Gemeente Nijkerk geeft hier invulling aan door een 

cadeaubon te verstrekken aan mantelzorgers die lange tijd 

onbetaald voor iemand uit Nijkerk zorgen. Ook wordt er aan 

jonge mantelzorgers ook een blijk van waardering uitgereikt.  
 

Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet men 

langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken 

verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel 

verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten geven), 

vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve taken. 
 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie over de aanvraag van de 

mantelzorgwaardering. 

 

http://www.respijtwijzer.nl/financieringsmogelijkheden
mailto:hstouwdam@sigma-nijkerk.nl


 

 

Workshop ‘Mentaal fit voor mantelzorgers’  
Als mantelzorger is het fijn om te ontspannen. Even er tussen uit, even tijd voor jezelf en 

andere mantelzorgers ontmoeten. Mensen reageren meestal op situaties volgens een 

vast patroon, ‘de automatische piloot’. We organiseren in samenwerking met 

fysiotherapiepraktijk Corlaer een workshop voor mantelzorgers. Margriet Eenjes, 

fysiotherapeut bij gezondheidscentrum Corlaer, geeft de workshop. 
 

In de workshop Mindfit leert u inzicht te krijgen in uw gedachten, gevoelens en uw 

manier van reageren die hieraan gekoppeld is. Ontspanning (oefeningen), 

ademtherapie en dans staan centraal. Heeft u interesse in de workshop, of wilt u zich 

opgeven? Neem dan contact op met Sigma, Steunpunt Mantelzorg.  
 

Locatie  &/Entree, Studeerkamer. Frieswijkstraat 97 te Nijkerk 

Datum   woensdag 28 september  

Tijd   13.30 inloop, 14.00 start workshop tot 15.30 

Kosten  er zijn geen kosten aan verbonden (Max. 15 personen, vol=vol) 

Zelf meenemen       makkelijk zittende kleding, gymschoenen of sokken,  

fitnessmatje en/of handdoek 

 

Nieuw seizoen: Alzheimer Café Nijkerk  
Alzheimer Café in Nijkerk is een informatie- en contactbijeenkomst voor 

mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en 

belangstellenden. 
 

 

Elke 1e maandag van de maand  
5 september  ‘Is het dementie’? 

Welke signalen doen denken aan dementie? Wie kan de 

diagnose stellen en waarom is informatie hierover belangrijk voor 

u? Gastspreker: dr. Beeres uit Hoevelaken 
3 oktober  Dementie heb je samen 

7 november  Veilig blijven wonen 

12 december           Feesten en vakantie 
 

Locatie  Interact Contour, Oranjelaan 79, 3862 CX Nijkerk 

Tijd   20.00-21.30 

Kosten  De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een bijdrage 

gevraagd. 

Informatie www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe  

Jetty Reker, 033-2474830, jreker@sigma-nijkerk.nl 

  

Digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van steunpunt mantelzorg wordt 3 à 4 keer per jaar 

uitgegeven. Deze wordt nu ook digitaal verstuurd. Is het voor u mogelijk om 

de nieuwsbrief digitaal te ontvangen, wilt u dan uw e-mailadres doorgeven 

via info@sigma-nijkerk.nl of 033-2474830? Alvast hartelijk bedankt! 
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De nieuwsbrief Sigma, Steunpunt Mantelzorg is een uitgave van Sigma Nijkerk 
  

Bezoekadres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK, Nijkerk &/entree 

Tel. 033-2474830         

Email consulent mantelzorg: edefrel@sigma-nijkerk.nl           
 

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief: info@sigma-nijkerk.nl 

De volgende nieuwsbrief zal medio sept./okt. 2016 verschijnen.    
            
 
 

 

 
 

 
 

Elke donderdag 9.00-10.30 

Inloopspreekuur voor vragen over ouderenadvies, mantelzorg, formulierenhulp, 

vrijwilligerswerk, maatjesproject, servicepunt etc. 

Locatie  De Kopperhof, Sportweg 25, Hoevelaken 
 

 

1e woensdag van de maand 14.00-15.30 

3 augustus, 7 september, 5 oktober 

Contactbijeenkomst voor mantelzorgers 

Even er tussen uit, andere mantelzorgers ontmoeten, ervaringen 

delen, u bent van harte welkom. Op verzoek wordt er 

informatie geboden over verschillende onderwerpen m.b.t. 

mantelzorg. 

Locatie  &/entree, studeerkamer, Frieswijkstraat 97, 3861 BK Nijkerk 

Informatie  Consulent mantelzorg, Eline de Frel, 033-2474830 
 

 
 

Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor:  
 Informatie, advies en bemiddeling; 

 Wegwijzer – dementiewijzer; 

 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; 

 Dag van de Mantelzorg; 

 Regelen van respijtzorg: 

Inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om de mantelzorger te 

ontlasten en/of (tijdelijk) te vervangen; 

 Consultatie voor professionals en/of vrijwilligers en collega-organisaties; 

 Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn (met betrekking tot andere 

diensten van Sigma). 
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