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Moderne
communicatie
in de
mantelzorg
Het lijkt misschien niet zo voor de
hand liggend, maar mantelzorg
en sociale media gaan heel goed
samen. Zorg delen, zorg organiseren,
geïnformeerd worden, contact met
lotgenoten, standpunten bepalen:
sociale media biedt allerlei mogelijkheden voor de mantelzorger.
In deze Nieuwsbrief laten wij dit
zien met concrete voorbeelden,
een interview en het vaste blog.
Misschien inspireert het u om, net
als het steunpunt mantelzorg, zelf
actief hiermee aan de slag te gaan.
De redactie
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Nieuwsbrief

Mantelzorg
WeHelpen
WeHelpen is een online marktplaats
voor het vinden en verbinden,

Social Media
de meerwaarde voor mantelzorgers

organiseren en delen van hulp.
U kunt met www.wehelpen.nl
hulp vragen en aanbieden, maar
ook hulp organiseren -voor uzelf of
een ander- binnen een hulpnetwerk
van familie en vrienden.

We helpen maakt hulp zoeken,
bieden en organiseren eenvoudig!

Meedoen is gratis en voor iedereen.
Wehelpen wil ervoor zorgen dat
mensen elkaar vinden en dat elkaar
helpen weer vanzelfsprekend wordt.
Lees meer over hoe
www.wehelpen.nl werkt en doe mee!

Als mantelzorger loop je meer risico op sociaal isolement en vereenzaming dan je leeftijdsgenoten met een gezonde
partner, kind of ouder. Social Media kan een handig hulpmiddel zijn bij het van je afschrijven van je zorgen, het contact met
lotgenoten, vinden van informatie of het maken van hernieuwde contacten met oude vrienden.
Verzamelnaam
Social media is de verzamelnaam voor
alle websites waarbij gebruikers zelf
informatie met elkaar delen. Dit gaat op
een gebruiksvriendelijke en vaak leuke
wijze. Deze ‘informatie’ komt in de vorm
van tekst (nieuws en artikelen), beeld
(fotografie en video) en zelfs geluid
(podcasts en muziek). Daarbij geeft
het woord ‘social’ aan, dat het plaatsen
van informatie alleen niet genoeg is.
Op deze social websites vindt interactie
plaats: de gebruikers reageren op
elkaar en communiceren met elkaar.
Het is geen eenrichtings-verkeer en juist
dát maakt social media zo leuk.
Onderzoek
Mantelzorgers zijn bekender met de
ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers via internet dan via
sociale media. Ze maken meer gebruik
van internet dan van sociale media en
zijn er ook tevredener over. Hoe ouder
de mantelzorgers, hoe minder zij gebruik maken van internet en sociale
media. Vooral voor mantelzorgers
jonger dan 45 jaar bieden internet en

sociale media goede ondersteuningsmogelijkheden. Dit zijn uitkomsten van
onderzoek onder 415 mantelzorgers uit
het mantelzorgpanel Zuid-Holland van
het Tympaan Instituut en het E-panel
van Zorgbelang Zuid-Holland.

zorgers, de minister-president of een
andere bekende Nederlander. Op de
berichtjes die anderen plaatsen, kun jij
weer reageren. Vaak kun je ook klikken
op een link in een berichtje, waardoor
je op een andere website terecht komt.

Mogelijkheden
Als je als mantelzorger gebruik wilt
maken van social media, zijn er diverse
mogelijkheden. In Nederland zijn op dit
moment Facebook en Twitter de meest
gebruikte kanalen. Voordeel van deze
social media is dat je snel contact kunt
leggen met mensen. Doordat veel
mensen er al gebruik van maken kun je
hierop (oude) vrienden terugvinden en
contact leggen met hen. Op Facebook
kun je groepsgesprekken maken, als
je bijv. met andere mantelzorgers wilt
chatten. Hou er wel rekening mee dat
alles wat jij op social media zet, altijd
wordt bewaard door de betreffende
pagina.
Op Twitter kun je kleine berichtjes
plaatsen. Je kunt hier ook mensen volgen
die jou interesseren, maar die je niet
persoonlijk kent. Zoals andere mantel-

Bloggen
Wil je af en toe een artikel of verhaal
schrijven over je mantelzorgtaken, dan is
een weblog (of blog) een mooi medium
om dit te delen met anderen. Een gratis
programma hiervoor is bijv. Blogger
(www.blogger.com). Hier kun je onder je
eigen naam of onder een pseudoniem
je verhalen op internet zetten. Anderen
kunnen ook weer reageren op jouw
verhaal.
Persoonlijk contact…
Het digitale aanbod zal echter niet het
persoonlijke contact kunnen vervangen,
want dat is en blijft datgene waar mantelzorgers de meeste steun uit putten.
Of zoals een mantelzorger het verwoordt: “Is er al een computer waarbij
je kunt uithuilen? Dat bedoel ik dus…”
Imke Welles
mantelzorgconsulent

PUBLICATIES

‘Samen Sterk’:
over het delen van zorg

Kleine gids werk en mantelzorg
Auteur: Olga Hoekstra
Veel partijen hebben belang bij het
goed functioneren van de groep
werkende mantelzorgers en kunnen
daar ook invloed op uitoefenen vanuit
hun eigen positie. Denk hierbij aan
werkgevers, werknemers, gemeenten
en werknemersorganisaties.
In deze Kluwer Kleine Gids Werk en
Mantelzorg leest u hoe deze partijen
de werkende mantelzorgers kunnen
ondersteunen, wat werkende mantelzorgers zelf kunnen doen en wat aandacht voor werkende mantelzorgers
oplevert. ISBN: 9789013102369
Prijs € 24,99

Gatenkaas
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Voor hun werk vertrekken Aukes ouders naar Congo voor een heel jaar.
Auke ziet het helemaal niet zitten om
met hen mee te gaan en mag na lang
zeuren die tijd bij opa gaan wonen.
Maar opa’s geheugen laat het
geregeld afweten en wanneer twee
gevaarlijke gangsters zijn pad kruisen, moet hij zijn hersens pijnigen
om zich te herinneren waar hij die
dekselse karabijn ook al weer heeft
gelaten...
Gatenkaas is een grappig, ontroerend en spannend verhaal over
een zelfstandig tienermeisje en haar
dementerende opa. Vanaf 10 jaar.
Luc Descamps ISBN: 9789048703173

Familieboek over longkanker
Familieboek voor de kinderen en
kleinkinderen van longkankerpatiënten gemaakt. Aan de hand van
veel illustraties en simpele woorden
worden tal van onderwerpen die
aansluiten bij de beleving van kinderen behandeld. Het boek beschrijft
de ervaringen van vijf kinderen in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar die een
opa, oma of moeder hebben die de
diagnose longkanker krijgt.
Het boekje heeft tot doel de kinderen
te leren over verdriet, onmacht en
opluchting. Daarnaast is er aandacht
voor wat de ingewikkelde ziekenhuiswoorden betekenen.
Uitgave: Longkanker Informatie
Centrum, Maarsbergen

Hersenletsel heb je niet alleen
Onze maatschappij heeft nauwelijks
besef van de impact die hersenschade heeft op het dagelijks leven
van allen die er bij betrokken zijn.
Dit boek geeft een veelzijdige kijk
op de problematiek rondom nietaangeboren hersenletsel (NAH). Het
stelt betrokkenen in staat te leren
van elkaars kennis en ervaring door
middel van ervaringsverhalen, nuttige achtergrondinformatie, heldere
tips en een inventarisatie van veel
voorkomende valkuilen in de omgang
met mensen met NAH.
Auteur: Jenny Palm
ISBN: 9789023252115 Prijs € 34,75

Zorg delen kan écht schelen!
Maria Mercus-Brummans (83) woont
zelfstandig en weet over het algemeen
heel goed haar eigen boontjes te
doppen. Maar sinds haar man een jaar
geleden overleed, was ze wel ineens
alleen in het grote huis waar ze samen
ruim 35 jaar woonden en leefden. Voor
haar dochters was het vanzelfsprekend
om te zorgen dat hun moeder zich niet
alleen zou voelen. Na een hartinfarct bij
Maria in maart van dit jaar, delen de
dochters de extra zorg die dit met zich
meebrengt, op een effectieve wijze.
Voor Petra Mercus (59), Marjan Raadschelders (60), Margaret Schoenmakers
(57) en haar man Hans (59) is mantelzorg heel normaal geworden. “Mijn
moeder was weliswaar niet ziek, maar
stond er wel ineens alleen voor”, legt
Petra uit. Ze vervolgt: “Om te voorkomen
dat mam op sommige dagen de huiskamer vol had zitten om vervolgens
weer een paar dagen niemand te zien,
maakten we hiervoor een planning.”
Via een digitaal zorgportaal kunnen
ze informatie delen en taken plannen
wanneer er belangrijke zaken spelen die
handig zijn voor iedereen om te weten.
Petra, Marjan en Margaret, maar ook
nicht Nelly en haar man Ger en alle
kleinkinderen die voor Maria iets ondernemen, kunnen hier hun persoonlijke
opmerkingen en toevoegingen bijhouden
en zo de zorg goed organiseren.
Hans doet diverse klusjes in en om het
huis, Nelly en Ger verzorgen de tuin en
Margaret heeft de financiën voor haar
rekening genomen. Na de ziekenhuisopname in maart kregen de zussen ook
meer te maken met praktische mantelzorgtaken. Ze vergezellen hun moeder
naar onder andere bezoekjes aan de
oogarts, fysiotherapeut en cardioloog.
Hun belangrijkste beweegreden om
klaar te staan voor hun moeder is
omdat ze heel graag willen dat ze nog
lang thuis kan blijven wonen.

“Er zijn aanpassingen gemaakt zoals
een traplift, inloopdouche en een alarm”,
vertelt Marjan, “maar vooral met haar
scootmobiel is mam helemaal gelukkig.
Doordat ze zelf overal naar toe kan,
komt ze er nu ook achter dat ze eigenlijk nog heel veel kan. Vroeger was ze
altijd het liefste thuis maar nu is ze altijd onderweg”. Maria geniet thuis veel
van haar hobby’s zoals breien, lezen en
puzzelen en het liefst zit ze in haar tuin
of achter het grote raam. Daar valt altijd
iets te zien en ze vindt het heerlijk om
bekenden voorbij te zien komen, die
telkens weer kijken of ze er zit.
Volgens de dochters is zorg delen heel
belangrijk. Ze zijn blij dat er zoveel mensen zijn op wie hun moeder kan
rekenen, zoals de kleinkinderen en
buren. “Het is bij mijn moeder ook altijd
gezellig. Ze klaagt niet en zeurt nooit, ze
is vooral positief ingesteld, dat scheelt
ook veel”, legt Margaret uit. “Maar
mantelzorg moet ook passen in je leven
en het is toch een extra belasting,
ook emotioneel, die je eerst niet had.
Daarom is het belangrijk om ook af en
toe ‘nee’ te kunnen zeggen.” Hans, die
eerder samen met Margaret de mantelzorg voor zijn eigen moeder deed, ziet
nu heel duidelijk wat het belang van samenwerken is: “Je vormt ook een band
met elkaar. Je praat samen over wat je
bezighoudt en dat zorgt er ook voor
dat de belasting gedeeld kan worden.”
Marjan gaat hier verder op in: “Door dit
saamhorigheidsgevoel vormen we voor
mijn moeder een warme deken, zo heeft
zij ook niet het gevoel dat ze ons tot
last is.” Optimisme is in het hele proces
een belangrijk onderdeel. “Rijkdom
heeft niets te maken met geld, we zijn
rijk omdat mam er nog steeds is en dat
willen we zo lang mogelijk zo houden.
Dus zorg je daarvoor”, aldus Margaret.
“Samen sterk”, concludeert Petra vol
overtuiging. Zij, Marjan, Margaret en

De mate waarin mantelzorgers
ervaren belast te zijn met hun
zorg voor iemand anders, wordt
beïnvloed door de mogelijkheid
om deze zorg te delen met
anderen. Hierbij valt te denken
aan broers en zussen, andere
familie, vrienden of buren. Ook de
individuele zorg die de mantelzorger zelf verleent, wordt door
deze andere zorgverleners beïnvloed. Naast de partners van
oudere mensen zijn hun volwassen
kinderen de voornaamste bron van
mantelzorg. Hoe meer zorg broers
en zussen samen geven, hoe meer
zorg zij individueel ook geven,
blijkt uit onderzoek van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Kinderen
lijken elkaar ook te compenseren
wanneer hun broers en zussen
minder mantelzorg zouden kunnen
of willen geven. Zonen en dochters
verschillen niet in de steun aan
een ouder. De belasting die de
kinderen ervaren is lager als ze de
zorg delen met meerdere mensen
en als meer taken onderling worden verdeeld. Dit komt mogelijk
omdat ze dan meer betrokkenheid
ervaren. Een hulpmiddel om de
zorgtaken te verdelen kan een besloten website zijn om de zorg met
elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld
wehelpen.nl maar ook contactdays.
nl, hetfamilienet.nl, mantelplan.nl,
carenzorgt.nl en zorgsite.nl

Hans kunnen anderen dan ook alleen
maar aanraden om mantelzorg te delen.
Het maakt volgens hen de omstandigheden voor zowel de zorgvrager als de
mantelzorgers een stuk eenvoudiger en
dus ook beter vol te houden.
Een mantelzorgconsulent kan u
versterkenbij het stellen van grenzen
en zorg te organiseren en te delen.
Kijk voor telefoonnummer en adressen
op pagina 4.
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Ui t g e l i c h t

Mantelzorgers verheugd met uitstel ‘mantelzorgboete’ Zorghuis elkander
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken stelt haar plan voor de kostendelersnorm een jaar uit. In het publieke debat heet de regel de ‘mantelzorgboete’.
Het plan om mensen te korten op de
AOW als ze met hun kinderen samenwonen, was sterk omstreden. Ook
een groot aantal partijen in de Eerste
Kamer had zich al kritisch uitgelaten.
In juni zou het plan in de Eerste Kamer
worden besproken.
De Steunpunten krijgen steeds meer
bezorgde telefoontjes van families.
Uit angst voor een korting op het
basispensioen blazen zij hun plannen
om een ouder (of kind) in huis
te nemenaf. Sommige ouders en
kinderendie al samenwonen vrezen
de kosten niet meer op te kunnen
brengen.

De maatregel wordt als onrechtvaardig
ervaren, als een straf, een belemmering.

Zorgen voor elkaar mogelijk maken
Wij als mantelzorgondersteuners
vinden het juist van belang om het
mogelijk te maken dat mensen voor
elkaar kunnen zorgen, ook financieel.
Bovengenoemde maatregel zou dit juist
moeilijker maken. Wij hopen dan ook
dat het uitstel van de maatregel afstel
betekent.

B LO G
va n e e n m a n t e l zo rg e r

In Gennep in een landelijke en rustige
omgeving runnen Jan Lamers en Marita
van der Steeg zorghuis Elkander. Er wordt
zorg geboden aan max. 8 volwassenen
die tijdelijke 24-uurs zorg nodig hebben.
Er is ook een mogelijkheid om samen
met de mantelzorger te genieten van
een vakantie. Zij nemen dan graag de
zorg over van de mantelzorger.
Daarnaast bieden zij aan volwassenen
flexibele dagbesteding/opvang.
De klanten die in aanmerking komen
voor de dagbesteding/opvang zijn
(oudere) volwassenen met een
(chronisch) ziektebeeld die door hun
aandoening lichamelijke en/of psychosociale beperkingen hebben.
Dit kan ook in avonduren en in het
weekend.
Meer informatie kunt u vinden op
www.zorghuiselkander.nl
Of tel.06-36433882 of 0485-513743

Een blog is een soort website waar dagelijks of wekelijks nieuwe berichten verschijnen.
Je zou het een dagboek kunnen noemen op internet. In deze Nieuwsbrief schenken wij
aandacht aan de blog van mantelzorger:

van huis uit ouderenconsulent ben ik
gewend mij in de leefwereld van ouderen te verplaatsen. Mijn passie voor
schrijven komt mij goed van pas bij
het creëren van uw Levensboek
Negentig
Mijn vader is 90 jaar, woont nog zelfstandig en lijdt aan Lewy Body dementie, een vorm van Alzheimer die zich
kenmerkt door hallucinaties en wanen.
Als de enige centrale mantelzorger ga
ik regelmatig bij hem langs.
Aanstaande woensdag wordt mijn
vader negentig jaar, een heuglijke
gebeurtenis zou je zeggen. Hij lijdt
aan Lewy-Body dementie en woont
nog zelfstandig. Reisde hij vroeger als
beroepsmusicus van concertzaal naar
concertzaal, tegenwoordig beperkt zijn
wereld zich voornamelijk tot zijn stoel,

het uitzicht over de boomtoppen en de
digitale TV. Hij draagt dit lot waardig,
hoe vaak UPC het ook laat afweten.
Zijn vroegere felheid heeft plaatsgemaakt voor een soms aandoenlijke
mildheid. In het voorbijgaan grijpt
zijn magere, trillende hand telkens
de mijne. Hij kijkt me indringend aan
en zegt zachtjes: ‘ik zal je nooit in de
steek laten, onthoud je dat?’ Van de
indrukken die hij zoal opdoet - een
overscherende helikopter, schaatswedstrijden op TV of een blonde presentatrice - creëert hij in zijn hoofd iets
nieuws. Door de telefoon laat hij mij
weten per helikopter naar Oostenrijk
te zijn gereisd, urenlang te hebben
geschaatst en dat hij mij daar ook
nog tegenkwam. ‘Of ben je dat soms
vergeten?’ wil hij weten. Zijn wanen
geven nog wat kleur aan mijn vaders
dagen. Sinds het voorjaar staat hij
nummer één op de wachtlijst voor de
Groepsverzorging, maar alweer enige
maanden geldt er een opnamestop:
het geld is op. Nee, een feestje is het
niet om anno 2013 de negentig te
moeten halen.
Liesbeth Kwikkel
Wilt u de hele blog lezen? U vindt het
‘achteraan’ op haar website
www.parelsvanherinnering.com
(doorklikken naar december 2013)

Staat uw BLOG de volgende keer op
deze pagina? Mail naar
claudiaswinkels@dezorgondersteuner.nl
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Mantelzorgwoning
plaatsen
zonder vergunning
Het wordt gemakkelijker om een
mantelzorgwoning te plaatsen.
Dit maakten minister Stef Blok (Wonen)
en staatssecretaris Martin van Rijn van
VWS woensdag 4 juni bekend.
Na 1 oktober hoeft u geen vergunning
meer aan te vragen voor de bouw of
aanbouw van een mantelzorgwoning
op het eigen erf. De bouw van mantelzorgwoningen wordt vergelijkbaar met
een garage of een tuinhuis, waarvoor
ook geen vergunning nodig is.
Als er geen sprake is van mantelzorg
en tegenstrijdigheid is met het bestemmingsplan moet alsnog een vergunning
aangevraagd worden. Deze procedure
is verkort naar acht weken.

Versoepelen
Deze regeling is landelijk maar
gemeenten kunnen het zelf verder
versoepelen. Ook op dit moment
kunnen gemeenten al meer ruimte
creëren voor mantelzorgwoningen in
hun bestemmingsplan.

jouwGGD.nl
Jongeren maken vanaf 12 jaar lichamelijk en geestelijk grote ontwikkelingen
door. De GGD begeleidt jongeren hierin
op verschillende manieren. JouwGGD.nl
is een aanvulling op het bestaande
hulpaanbod van de GGD voor jongeren.
De GGD houdt bijvoorbeeld ook
preventieve gezondheidsonderzoeken
in klas twee en vier van het voortgezet
onderwijs en het MBO. Er zijn
consulten voor leerlingen en ouders
over gezondheid en ontwikkeling, een
wekelijkse Sense-spreekuur voor vragen
over seks en het twitter-account
@ggdjongeren waar jeugdartsen vragen
van jongeren beantwoorden. Chatten
kan iedere werkdag tussen 15:00 en
17:00 en tussen 19:00 en 21:00. Buiten
deze tijden kunnen jongeren mailen.
De GGD-arts of jeugdverpleegkundige
beantwoordt de vraag binnen twee
werkdagen. www.jouwGGD.nl

Cursus Psychische problemen
in de familie
In september start in Roermond de
cursus ‘Psychische problemen in de
familie’ voor familieleden en anderen
die betrokken zijn bij de zorg voor
iemand met psychische problemen.
Leven met iemand met psychische
problemen is niet altijd gemakkelijk.
Voor degene zelf èn voor naastbetrokkenen geeft dit veel spanning.
In deze cursus van 6-10 bijeenkomsten
komen diverse thema’s aan de orde.
Deelname kost €25,-. Vooraf is er met
iedere belangstellende een kennismakingsgesprek. Informatie of aanmelden:
T: Met ggz, secretariaat 0475-387474
E: secretariaatgroepen@riaggzuid.nl.

Tips voor mantelzorgers dementie
Eind 2013 hielden Alzheimer Nederland
en Mezzo een peiling onder 560 mantelzorgers. Dit heeft geresulteerd in tips
voor mantelzorgers. Hoe kun je het
contact met zoveel mogelijk vrienden
en familie behouden.
Mantelzorgers willen niet alleen hun
naaste helpen, maar delen hun tips.
De drie meest genoemde tips zijn:
‘accepteer de ziekte’, ‘zoek het geluk
in kleine dingen’ en ‘verplaats je in de
wereld van de patiënt’.
Dementie verloopt bij iedereen anders
en iedere mantelzorger dementie
beleeft het op zijn eigen manier.
Net als bij het zorgen voor iemand met
dementie geldt: probeer het goede te
onthouden en het slechte te vergeten.
www.alzheimer-nederland.nl

Hoe voorkom je uitdroging bij
ouderen
Ouderen hebben een verhoogd risico op
uitdroging. Dit speelt niet alleen bij
hittegolven in de zomer. Op het kennisplein Zorgvoorbeter.nl zijn bij het thema
Eten en Drinken nieuwe pagina’s toegevoegd over het voorkomen en behandelen van uitdroging. Kennisplein
zorg voor beter. www.Zorgvoorbeter.nl
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N I E U W S va n
steunpunten
Steunpunt
Mantelzorg Arcen, Lomm en Velden
Het Steunpunt Mantelzorg Arcen, Velden
en Lomm heeft een aantal nieuwsbrieven
uitgegeven over Respijtzorg, Tips en
adviezen om in balans te blijven, Werk
en Mantelzorg, Mantelzorgcompliment en
over Mantelzorg bij opname in een zorginstelling. Oproep contactgroep, iedere
2e woensdagochtend van de maand om
09.30 komt de contactgroep van mantelzorgers bij elkaar in de Rozenhof Velden.
Door met andere mantelzorgers in
gesprekte gaan kunt u ondersteuning
en (h)erkenning ervaren.
Voor informatie, begeleiding
en ondersteuning kunt u
terecht bij Anja Damhuis,
Synthese T: 077-3978500
a.damhuis@synthese.nl.

Steunpunt
Mantelzorg Beesel
Bereikbaar iedere dinsdag van
08.30‑16.30 uur, Raadhuisplein 1,
Reuver (gemeentehuis).
U kunt telefonisch contact opnemen
met Vera Jacobs. T: 06‑52669029 of
T: 077‑3231130. Desgewenst maken we
een afspraak voor een persoonlijk ge
sprek bij u thuis of bij het Steunpunt.
E: verajacobs@dezorgondersteuner.nl

om met iemand te praten die los staat
van de hele zorgsituatie en ook oog
heeft voor u als mantelzorger met al
uw mantelzorgtaken? Neem dan gerust
contact op met de mantelzorgconsulent.
Spreekuur op afspraak dinsdag 09.0012.30 uur. Telefonisch spreekuur donderdag 09.00-12.30 uur. Klantcontactcentrum
gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2,
Bergen T: 0485-348383

Steunpunt
Mantelzorg Blerick
Voor inwoners van Blerick, Hout-Blerick
en Boekend. Spreekuur op maandag:
13.00‑17.00 uur bij de Zorgondersteuner,
Alberickstraat 3/C Venlo. Liever een
afspraak op een ander moment?
Neem contact op met Imke Welles
T: 06‑29560237,
E: imkewelles@dezorgondersteuner.nl of
Claudia Swinkels T: 06‑15025054,
E: claudiaswinkels@dezorgondersteuner.nl

Steunpunt
Mantelzorg Gennep

Mantelzorgers zorgen voor een ander
en daarbij kunnen zij geconfronteerd
worden met vragen waar zij voor die tijd
nog nooit bij stil hebben gestaan.
Hebt u hulp of ondersteuning nodig bij
uw vragen of heeft u er behoefte aan

Bent u partner van iemand met een vorm
van autisme en wilt u praten met andere
partners? Synthese wil lotgenoten met
elkaar in contact brengen en hen (als dat
nodig is) op weg helpen met de opzet
van een groep. Het is de bedoeling dat
de groep als zelfhulpgroep gaat functioneren. De groepsleden maken dus zelf
afspraken over de inhoud en de vorm
van deze bijeenkomsten.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Synthese, Steunpunt
Mantelzorg Gennep, contactpersoon
Corry Hopman, T: 0485-512934 of
E: c.hopman@synthese.nl

AG E N D A

Ontmoetingsdagen Jongeren en
kanker (van 12-18 jaar)

Breincafé Baarlo

Toon Hermans Huis Venlo
Info: T: 077-321 14 33

Elke laatste maandag van de maand.
AC De Maashorst, Pastoor Geenenstraat 64. Info: T: 077-396 15 15

Partnergroep Afasiecentrum
Noord-Limburg

Steunpunt
Mantelzorg Bergen
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Noord-en
Midden-Limburg

Breincafé Nieuw Bergen
Elke eerste woensdag van de maand.
AC Nieuw Bergen, Rembrandtplein 10.
Info: T: 077-396 15 15

1x per maand op donderdagochtend
Voor partners van mensen met afasie.
Locatie: Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweijstraat 6, Venlo-Blerick

NVA-Limburg
Alzheimercafé Venlo
Iedere eerste dinsdag van de maand.
De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20.
Info: T: 077-351 19 17

lotgenotencontacten voor ouders van
jongeren met Autisme.
Info: pcg@ayudar.nl

ADHD-café Roermond
Alzheimercafé Venray
Elke tweede maandag van de maand
De Kemphaan, Kennedyplein 1.
Info: T: 0478-52 70 66

Elke laatste woensdag van de maand,
van 20.00-22.30 uur in cafeetje
‘De Tramhalte’ tegenover het station in
Roermond. Info: T: 046-452 30 41
E: adhdcafelimburg@impulsdigitaal.nl

Alzheimercafé Beesel
Elke tweede dinsdag van de maand.
Brasserie Bösdael, Reuver.

Gespreksgroep dementie Venlo
Verzorgingshuis Meeuwbeemd,
Dokter Blumenkampstraat 4. Info:
T: 077-351 41 75 of T: 077-352 22 15

AD(H)D-café Venray
Elke 1e dinsdag van de maand,
20.00-22.30 uur,
Locatie: Sportcafé De Wetteling,
Zuidsingel 2, Venray.
Info: M: 06-38756110
E: adhdcafevenray@impulsdigitaal.nl

Steunpunt
Mantelzorg Mook- en Middelaar

Steunpunt
Mantelzorg Tegelen

Voor mantelzorgondersteuning en
ouderenadvies kunt u terecht bij het
Wmo-Loket van de gemeente. Bijvoorbeeld informatie over (landelijke) regelingen op het gebied van zorg, over
en bemiddeling naar het (regionaal)
hulpaanbod of hulp bij regeltaken.
Bereikbaarheid medewerkers WmoLoket T: 024‑6969111 op maandag t/m
donderdag van 08.30‑16.30 uur en
vrijdag van 08.30‑12.30 uur.
E: wmo@mookenmiddelaar.nl.
Kijk ook eens op de Wmo-pagina op
www.mookenmiddelaar.nl.

Als mantelzorger uit Tegelen, Belfeld en
Steyl kunt u terecht bij het Steunpunt
Mantelzorg Tegelen. Het Steunpunt
is iedere donderdag geopend van
09.30‑12.30 uur in Huis van de Wijk
De Bongerd, Bongerdstraat 41,Tegelen.
Bel met mantelzorgconsulent Imke
Welles voor een afspraak (06-29560237)
of loop vrijblijvend binnen.
Op maandag 22 september is er in
de Bongerd een Mantelzorgsalon van
19.00 tot 21.00 uur, thema: Grenzen
aan mantelzorg. Reserveer deze datum
alvast, meer informatie is te lezen op
onze website.

Steunpunt
Mantelzorg Roerdalen
Sinds kort heeft het Steunpunt Mantelzorg Roerdalen ook een eigen Facebookpagina. U vindt op deze pagina natuurlijk nieuwsberichtjes, maar u kunt er ook
vragen stellen. Een ander voordeel van
een Facebookpagina is dat u als mantelzorg gemakkelijk contact kunt leggen met
andere mantelzorgers. Bent u mantelzorger en heeft u een Facebookpagina?
Like dan de Mantelzorg Roerdalen en
blijf op de hoogte. U kunt het Steunpunt Mantelzorg Roerdalen natuurlijk
ook op een andere manier bereiken.
In het gemeentehuis van Roerdalen is
elke donderdag van 09.00 tot 12.00
uur spreekuur op afspraak. Op dinsdag
is telefonisch spreekuur van 14.00 tot
17.00 uur via 06-52669565. Buiten deze
spreekuren kunt u contact opnemen met
mantelzorgconsulent Björn Maessen
via bjornmaessen@proteion.nl of
06-52669565. U kunt ook de
gemeente bellen via (0475) 538 888.

Forum en Chat adhdXtra
Interactief contact voor mensen met
ADHD, Borderline, PDD-NOS, ODD en
hun partners, ouders, broers en zussen
of direct betrokkenen in de zorg en
onderwijs. Gratis registreren op
www.adhd-xtra.nl

Parkinson Café Venlo-Venray
Een keer per maand op donderdagmiddag. Van 14.00-16.00 uur, afwisselend in Venlo en Venray. Locatie:
Zalzerskampweg 64, Hout-Blerick.
Locatie: Kennedyplein 1 in Venray
Info: T: 077-477 20 95 of
T: 077-475 19 24

Contactgroep ouders van kinderen
met een ‘gebruiksaanwijzing’
Kijk op www.bestbijzonder.nl voor de
data en locaties in Venlo, Peel en Maas
en Horst.
Brengt ouders van ‘best bijzondere
kinderen’ bij elkaar zodat er steun en
begrip ervaren kan worden

Toon Hermans Huis
Gespreksgroep voor partners
Info: T: 077-321 14 33
E: info@toonhermanshuisvenlo.nl

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief, een groeiend groep mantelzorgers ging je reeds voor E: info@dezorgondersteuner.nl

Steunpunt
Mantelzorg Venlo
Inwoners uit Venlo kunnen iedere
donderdag van 09.30‑12.30 uur zonder
afspraak terecht bij het Steunpunt
Mantelzorg bij ontmoetingsruimte Park
Rijnbeek, Rijnbeekstraat 180 in Venlo.
U kunt ook bellen met Claudia Swinkels
T: 06‑15025054.
Op maandag 1 september is er in de
Ontmoetingsruimte Rijnbeek een
Mantelzorgsalon van 19.00 tot 21.00
uur, thema: De eigen bijdrage (CAK).
Reserveer deze datum alvast, meer
informatie is te lezen op onze website.

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Proteion Welzijn / De Zorgondersteuner
afdeling mantelzorgondersteuning
Alberickstraat 3c
5922 BL Venlo-West
T: 077-3231130
E: info@dezorgondersteuner.nl
W: www.dezorgondersteuner.nl
Redactie:
Björn Maessen en Claudia Swinkels
De redactie behoudt zich het recht voor
kopij te herschrijven of in te korten.
De redactie beslist over plaatsing van
kopij. Overname van kopij uitsluitend
in overleg met de redactie.
Opmaak en druk:
Weemen Drukwerk & Communicatie,
Grubbenvorst
Aanmelden / afmelden:
Mantelzorgers en organisaties kunnen
zich gratis abonneren op de digitale
nieuwsbrief. Ontvangt u liever een
papierenexemplaar? Informeer naar
de voorwaarden per gemeente. U kunt
zich telefonisch aanmelden bij het
Steunpunt Mantelzorg of via De Zorgondersteuner: 077-3231130. Hier kunt
u ook uw adreswijziging of opzegging
doorgeven. Een e-mail sturen kan ook:
info@dezorgondersteuner.nl.

