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DE PLAATS WAAR JE ALS MANTELZORGER WELKOM BENT
MET JE VRAGEN EN WE GRAAG NAAR JE LUISTEREN.

Ben jij mantelzorger, jong of op leeftijd? Loop jij rond met vragen of (praktische) problemen?
Schroom niet en neem vandaag nog contact op!
Aanmelden? Neem dan contact op met mantelzorg@carrefour.nu of bel naar 0527 630 000

10 november, stond in het teken van De Dag van de
Mantelzorg.
Een dag waarop er aandacht gevraagd wordt voor
mantelzorgen. Iets wat gezien wordt als een
vanzelfsprekendheid maar waar duizenden inwoners uit de
noordoostpolder dag in dag uit op bouwen. En wat zijn we
daar trots op! Op deze dag kon de aangevraagde
mantelzorgwaardering opgehaald worden en was er daarnaast
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een
drankje. We kijken terug op een geslaagde dag!

25 april
13:30 - 15:00 uur
Contact Steunpunt Mantelzorg:
mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00
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Activiteiten
Alle activiteiten zijn vanwege de maatregelen zonder datum geplaatst. Zodra het weer kan zullen
we starten. Geïnteresseerd, laat het ons weten. Wij zullen u informeren zodra het van start gaat.
Wandelcoaching
Wandel mee onder leiding van een mindful coach. Iedere
maand op dinsdagmiddag wandelen mantelzorgers met
elkaar.
‘Dit geeft me direct rust in mijn hoofd, dat altijd maar
doorratelt.’ ‘Dan laat ik alles echt even achter me. Ben ik
daardoor helemaal vrij van spanningen? Nee, maar ik
werk er wel aan en dat is al voldoende.’

Autisme café met Nicole Hogenboom
Deze keer is het Autisme Café speciaal voor ouders met
een kind met autisme of AD(H)D. Nicole Hoogenboom,
moeder en coach van mensen met autisme komt een
masterclass geven. Autisme is niet te genezen maar
Nicole kan wel zorgen dat je sterker wordt en jij je beter
gaat voelen.

Mantelzorgontmoeting in het buurthuis
Iedere maand komen mantelzorgers bij elkaar
in buurthuis Espelervaart. Ontmoeten,
ervaringen delen en kennis opdoen met mede
mantelzorgers. Eerstvolgende keer is
donderdagochtend 6 januari.

Psysalon
Ontmoetingsplek voor de naaste van mensen
met een psychische kwetsbaarheid Als mantelzorger van iemand met GGZ
problematiek voltrekt zich een grote
beproeving in je leven en verdien je begrip en
ondersteuning in plaats van onbegrip, stigma
en vooroordelen.
Psysalon organiseert ontmoetingsavonden
voor jou. Meld je nu vast aan voor 2022

Contact Steunpunt Mantelzorg:
mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00
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Cursussen en Trainingen
Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletstel
Een cursus van 4 bijeenkomsten met informatie en tips over hoe je kunt
omgaan met deze verandering.
Thema’s zijn: Hoe werken de hersenen en wat zijn de gevolgen van
hersenletsel voor het functioneren. Wat zijn de gevolgen van NAH voor
het gedrag en de persoonlijkheid voor de omgeving en het gezin.
Informatie over het aanbod van ondersteuning en begeleiding voor
mantelzorgers. Hoe zorg ik goed voor mezelf

Omgaan met dementie
Heb je de zorg voor iemand met dementie?
Wanneer een partner, vader of moeder, broer of
zus gaat dementeren kan je als naaste behoefte
hebben aan informatie over dit ziektebeeld. Naast
lichamelijke inspanning, kan het psychisch namelijk
ook wat van je vragen. Hoe kan jij het beste
omgaan met de veranderingen in het gedrag van
degene voor wie je zorgt? Ook mogelijkheden voor
hulp en ondersteuning en zorgen voor jezelf komen
aan bod. De cursus wordt ondersteund door
verschillende deskundigen op het gebied van
dementie en mantelzorgondersteuning.

In balans
Hoe kun jij mantelzorger zijn en daarbij alle andere
ballen in de lucht houden zonder jezelf voorbij te
rennen? In een vier á vijftal bijeenkomsten staan
we stil bij thema’s die jou bewust maken van hoe jij
mantelzorger kan zijn binnen jouw mogelijkheden
en grenzen.
u
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Interview met mantelzorger Jan
‘Balans tussen zorgen en je eigen ding doen is de enige manier om het vol
te kunnen houden’
Hoe belangrijk is balans voor mantelzorgers?
Op deze vraag heeft mantelzorger Jan Koning een duidelijk antwoord. ‘Ontzettend belangrijk. Je
moet ook aan jezelf blijven denken, er moet tijd en ruimte voor jouw lichaam en geest zijn.’ Hoe
bereikt hij deze balans?
Jan vertelt over zijn vrouw, voor wie hij al jarenlang mantelzorger is. ‘Twintig jaar geleden kreeg zij
de diagnose MS. De afgelopen tien jaar is haar situatie verslechterd. Ze zit nu in een rolstoel, haar
geheugen gaat achteruit en ze is heel afhankelijk van anderen.’
In gesprek
Jan las in de krant over praatgroepen voor mantelzorgers, georganiseerd door welzijnsorganisatie
Carrefour. ‘Eens in de zoveel maanden komen we met een gemêleerde groep bij elkaar,
mantelzorgers van jong tot oud. Een centraal onderwerp is het afstand nemen van het zorgen.
Jezelf niet vergeten en afwisseling behouden tussen mantelzorgtaken en je eigen ding doen.’
Hulp van anderen
De thuiszorg is voor Jan en zijn vrouw onmisbaar. ‘Op aanraden van de fysiotherapeut deed ik
iedere ochtend oefeningen met mijn vrouw. Totdat mijn schouder er mee ophield: het ging niet
langer. Toen hebben de thuiszorgmedewerkers dit gelijk overgenomen. Soms is het lastig om
zorgtaken uit handen te geven. Dan denk ik: “dat deed ik zelf beter”. Maar daar moet je je echt
overheen zetten, deze medewerkers doen hartstikke hun best.’ Daarnaast heeft Jan een aanvraag
voor respijtzorg ingediend. ‘Toen ik dat aan mijn vrouw vertelde, was ze daar erg verdrietig over. Ze
had het gevoel dat ik haar weg wou hebben. Samen met de huisarts, die ik hierover gebeld heb,
ben ik het gesprek met haar aangegaan om haar te laten weten dat dit echt niet zo is. Maar dat het
wel belangrijk voor mij is om wat eigen tijd te hebben. Helaas hebben we door corona nog geen
gebruik kunnen maken van de respijtzorg. Hopelijk kan dat binnenkort opgestart worden, zodat ik
een keer een nachtje weg kan naar een congres bijvoorbeeld.’
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Interview met mantelzorger Jan
Vervolg

Balans gevonden
Jan is een actieve man. Hij leest graag en spreekt regelmatig af met vrienden. ‘Het is voor mij heel
belangrijk om in contact te blijven en diepzinnige gesprekken te kunnen voeren.’ Daarnaast is hij
actief als vrijwilliger bij Seniorweb en sport wekelijks. ‘Als het goed weer is ga lekker fietsen door de
polder, met de wind door mijn haren. Dan kom ik met hernieuwde energie en een opgeruimde
geest weer thuis. Dit plan ik zoveel mogelijk ’s middags, wanneer mijn vrouw op bed rust. Dan heb
ik een moment voor mijn eigen hobby’s.’
Tips
Wat kunnen professionals doen om mantelzorgers te ondersteunen bij het vinden van balans?
‘Vergeet niet om aan de mantelzorger te vragen hoe het met hem of haar gaat’, tipt Jan. ‘Vraag door,
want mantelzorgers zijn geneigd om te zeggen dat het allemaal wel goed gaat. Prik daar doorheen,
ga het gesprek aan en ga samen met de mantelzorger op zoek naar mogelijkheden.’ Daarnaast ziet
Jan nog kansen in de rol van huisartsen. ‘De huisarts weet al twintig jaar dat mijn vrouw MS heeft,
maar heeft maar een keer uit zichzelf gecheckt hoe het met ons was. Natuurlijk begrijp ik dat
huisartsen het druk hebben en zelf ook niet overwerkt moeten raken, maar het zou mooi zijn als
huisartsen pro-actiever betrokken kunnen zijn bij patiënten en hun mantelzorgers.’
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Jonge mantelzorgers
Herkenning- samen activiteiten ondernemen- even wat anders kunnen doen- uitdaging

Jonge mantelzorg activiteiten worden elke maand georganiseerd voor kinderen tussen de 712 jaar en voor kinderen van 12 jaar en ouder.
Wanneer een van je ouders ziek is, je een broertje of zusje hebt die een beperking heeft, of
misschien wel iemand in het gezin hebt met een verslaving of psychische problemen, dan
gaat daar vanzelfsprekend meer aandacht naar toe.

Jonge mantelzorgers dragen vaak al jong een steentje bij in het gezin. Vaak is dat een rol
die ze van jongs af aan al doen, de jonge mantelzorger weet soms niet beter.
Toch is het bij leeftijdsgenoten anders en de zorgtaken die een jonge mantelzorg dagelijks
doet, zijn niet vanzelfsprekend. In de ontwikkeling van deze kinderen is het belangrijk dat
er een plek is, waar ze even deze zorg taken niet hoeven te doen en waar er een
luisterend oor is, als het nodig is. Waar ze hun hobby kunnen uitvoeren, zich zelf kunnen
zijn en waar ze kunnen ontwikkelen.
De jonge mantelzorg activiteiten worden gehouden voor jonge mantelzorgers die er thuis
af en toe even tussen uit moeten, maar waar dat niet vanzelfsprekend is.
Voor de jonge mantelzorger tot 12 jaar zijn er activiteiten op de woensdag middag,
Voor de 12 + groep zijn er activiteiten op de zaterdag middag. We trekken er op uit,
sporten samen, knutselen etc.
Het is voor ieder kind goed om er af en toe eens tussen uit te kunnen en leeftijdsgenoten
te ontmoeten die dezelfde thuis situatie kennen.
Ken je in je netwerk een Jonge mantelzorger die er graag eens tussen uit wil, of eerst
kennis wil maken, laten jullie het weten?

Er kan contact opgenomen worden met Pieterke vd Schee,
Pieterke.van.der.schee@carrefour.nu of via telefoonnummer 06 83526465
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