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Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

 
4 juni 19:30 - 21:00 uur     Autisme café NOP 
Onderwerp: psycho educatie; interactieve informatie avond, deze avond krijg
je meer achtergrondinformatie, voorlichting, tips, handvaten en advies over
het hebben van autisme. Inloop 19.30 uur, start 19.45 uur.
 
5 juni 10:00 - 11:00 uur     Online workshop: Walk your Mind
Momenten van zelfzorg zijn belangrijk om lichaam en geest te laten
herstellen. Bewegen in de buitenlucht en mindfulness helpen hierbij. In de
online workshop leer je hoe je tijd en ruimte hiervoor kunt maken en gaan we
praktisch oefenen hoe je je drukke hoofd tot rust kunt laten komen.
 
9 juni 13:30 - 14:30 uur      Workshop: Omgaan met je energie
Energie heb je nodig om je taken goed te kunnen doen en kwaliteit van leven
te hebben.

Uitgelicht: 
Online ontmoeting

Wil je tips hoe je kan omgaan met
mantelzorguitdagingen in
coronatijd? Of vind je het fijn om
met andere mantelzorgers uit
Noordoostpolder ervaringen en
vragen te delen?
 
Bezoek dan het online
koffiemoment. Wekelijks op
woensdagavond van 19:30 tot
20:30 uur. En op donderdag-
ochtend van 10:00 tot 11:00 uur. 
 



Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Dementie: Activiteiten voor mensen met dementie. Hoe pak je dat aan? Klik hier voor meer informatie.
 
 
Autisme: Hier vind je tips voor een leuke en leerzame dag met structuur, hoe stel je je kind gerust, hoe
verminder je stress bij autisme, algemene tips voor mensen met autisme en nog veel meer. Klik hier
voor meer informatie.
 
 
NAH: Tips van mantelzorgers aan elkaar. Zoals houd een dagboek bij, maak foto’s, benoem samen
wat je bent kwijtgeraakt, maak veranderd gedrag bespreekbaar. Klik hier voor meer informatie.
 
 
GGZ: 10 tips met een overzicht van hulplijnen voor mantelzorgers van mensen met psychische
klachten in coronatijd. Klik hier voor meer informatie.

 
 

Behandel paspoort 
 
 
In deze warrige tijd kan het
belangrijk zijn om met je
geliefden te praten over je
wensen ten aanzien van je
behandeling/zorg. Een
behandelpaspoort kan daarbij
helpen. Het doel van een
behandelpaspoort is vooral
een handvat te bieden om na
te denken en te praten over je
wensen ten aanzien van
behandeling/zorg zodat je
jezelf kan voorbereiden voor
de laatste fase van je leven. 
Het behandelpaspoort is
bedoeld om je te
ondersteunen, om je
gedachten te vormen over je
behandelwensen en deze te
delen met je naasten en
eventuele zorgverleners. Klik
hier voor meer informatie. 
 

Jonge
mantelzorgwaardering

 
 
Ben jij een jonge mantelzorger
tussen de 7 en 18 jaar die zorgt
voor een familie of gezinslid in
NOP? Dan kan jij meedoen aan
leuke activiteiten. En een
mantelzorgwaardering
aanvragen kan door hier te
klikken.  

 
 

Tips voor mantelzorgers in coronatijd

http://www.dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie
http://www.autisme.nl/
http://hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/tips-en-adviezen/tips-van-mantelzorgers-aan-elkaar
http://www.movisie.nl/artikel/tips-mantelzorgers-ggz-coronatijd
https://www.behandelpaspoort.nl/uw-behandelwensen/
http://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/jonge-mantelzorgers


Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Mantelzorgwaardering
Mantelzorgwaardering

MantelzorgwaarderingBen je mantelzorger voor een familie of gezinslid en verleen je al
een tijd meer dan 8 uur per week zorg? Ben je 18 jaar of ouder en
woon je in Noordoostpolder? Dan kun je zelf of de zorgvrager een
aanvraag voor de waardering indienen via: 
 

Probeer samen een activiteit te doen
die aansluit bij de interesses en
hobby’s van de zorgvrager.

Wanneer lezen moeizaam gaat,
maar de zorgvrager wel van
verhalen houdt, probeer dan eens
een luisterboek.

Neem tijd voor jezelf. De zorg voor
jouw naaste is een mooi teken van
liefde, maar het kan ook zwaar zijn.
Neem tijd voor jezelf, zoek voor
ontspanning en voel je er niet
schuldig over.

Bij stress, praat met iemand.

Eet gezond!

Beweeg regelmatig! 

Bedenk iets waar je rustig van wordt.

Praat erover, het helpt in deze tijd
om te praten met je naasten. 

Wees niet te streng voor jezelf.

Maar vooral lach veel met elkaar.
Een lach verlicht gevoelens van
verdriet en onmacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorg in coronatijd vraag creatief denken. Laat je inspireren, informeren en krijg 
 tips! In de groene balk onderaan de nieuwsbrief vind je onze contactgegevens voor

vragen, een praatje en/of opgeven voor onze activiteiten.
Met vriendelijke groet,

Jannie, Claudia en Gerdien

Heb jij het gevoel dat je wereld op z’n kop staat? Gaan
de dingen bij jou anders dan bij andere kinderen? Kun
je niet altijd bij je ouders terecht en begrijp je niet
waarom? De ‘ALLES OP Z’N KOPP’ training zet dingen
recht! 
 
We houden niet van stil zitten… we houden het luchtig
en positief. Voor kinderen van 8-12 jaar van ouders
met psychische problemen en/of een verslaving. 
 
De eerste training start op maandagmiddag 19 oktober.
Doe jij mee?  
 

Mantelzorg waardering

Ben je mantelzorger voor een familie of gezinslid en
verleen je al een tijd meer dan 8 uur per week zorg?
Ben je 18 jaar of ouder en woon je in Noordoostpolder?
Dan kun je nu de mantelzorgwaardering aanvragen. Je
kunt dit als mantelzorger zelf doen maar ook de
zorgvrager kan een aanvraag voor de waardering
indienen door hier te klikken.
 De mantelzorg-

waardering, 

vraag hem nu aan!

Tips voor mantelzorgers in
coronatijd

KOPP KVO

http://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/mantelzorgwaardering

