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Hierbij ontvangt u de tweede (digitale) nieuwsbrief voor mantelzorgers. Alle 

mantelzorgers die bekend zijn bij de het Bureau Vrijwilligerswerk en 

Mantelzorg in de gemeente Weststellingwerf ontvangen deze nieuwsbrief. 

Daarnaast wordt hij ook verzonden naar alle organisaties die direct of indirect 

met mantelzorgers in contact komen.  De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per 

jaar.  

In deze nieuwsbrief hebben we weer veel feiten, nieuwtjes en enkele 
interessante artikelen voor u verzameld, waardoor u op vele terreinen op de 
hoogte wordt gehouden.  

 
Het landelijke mantelzorgcompliment, 

gekoppeld aan een zorgindicatie en uitgekeerd 

door de Sociale Verzekering Bank, wordt dit 

jaar niet meer uitgekeerd. De Gemeenten 

hebben de taak gekregen om hieraan invulling 

te geven. U leest in de nieuwsbrief de actuele 

stand van zaken.  

 
Nieuw voor mantelzorgers is dat zij ook 

worden meegenomen in het 

'keukentafelgesprek' van de zorgvrager. Dit 

gesprek biedt toegang tot ondersteuning van 

de mantelzorger. Wij hebben voor u enkele 

aandachtspunten op een rij gezet.  

 
Uit een onderzoek van het SCP ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’, blijkt 

dat het verzuim van werkende mensen stijgt als zij mantelzorger worden. Vooral als de 

zorg al minstens twee jaar duurt. Een goede ondersteuning van werkende mantelzorgers 

is daarom belangrijk. Vanaf 1 juli zijn de verlofmogelijkheden voor werkende 

mantelzorgers verruimd. In de nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen. 

 

Verder zijn er artikelen meegenomen over dwaalgedrag van dementerenden en over 

kinderen die een broertje of zusje hebben die veel zorg en aandacht nodig heeft.  

 

Wij hopen van harte dat u de nieuwsbrief weer met interesse zult lezen!  

 
 

Voor vele mensen om u heen zijn op dit moment de 

vakanties begonnen. U zorgt voor uw naaste en deze zorg 

kan niet zomaar gestopt worden.  

Vaak is het zoeken naar mogelijkheden om zelf even vrijaf te 

nemen en 'de zon te zien'!  

 

Het Bureau Mantelzorg is gesloten van:  

20 juli t/m 6 augustus 

 

In deze nieuwsbrief 
 

 Waardering mantelzorgers  

 Het keukentafel gesprek 

 Mantelzorg en werk is bespreekbaar 

 Verruiming verlofregels mantelzorgers 

 Dwaalgedrag bij dementerenden.  

 Training voor GGZ mantelzorgers 

 Impact zorg op broertjes/ zusjes  

 Boekentip: De gids voor mantelzorgers 

 Contactgegevens en Agendaoverzicht 
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Verandering in waardering van 

mantelzorgers 

 

Voor ondersteuning van mantelzorgers bestond in 2014 nog de regeling 

Mantelzorgcompliment. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voerde deze 

regeling uit. Door de nieuwe Wmo vervalt de regeling in 2015. Hierdoor betaalt 

de SVB over de jaren 2015 en daarna geen mantelzorgcomplimenten meer uit. 

Vanaf 2015 moeten gemeenten de mantelzorgers uit hun gemeenten 

waarderen.  

Ook de gemeente Weststellingwerf wil een blijk van waardering geven aan 

mantelzorgers. De maatschappelijke waardering voor mantelzorgers is echter vele malen 

hoger dan het beschikbare budget. De gemeente heeft aanzienlijk minder budget 

beschikbaar dan voorheen, maar kan nu wel meer mantelzorgers bereiken dan 

voorheen. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt na de zomer een 

officieel besluit over de invulling van de mantelzorgwaardering. Omdat nog niet 

alle mantelzorgers in beeld zijn, kunt u zich als mantelzorger alvast (laten) aanmelden 

bij het Bureau Mantelzorg Weststellingwerf. De adresgegevens van ons Bureau 

staan op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vermeld. Zodra er een besluit is 

genomen, ontvangen alle ingeschreven mantelzorgers meer informatie. 

Let op: ontving u voorheen een mantelzorgcompliment via de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB), dan hebben wij niet automatisch uw gegevens doorgekregen.  

 
Mantelzorg en het keukentafelgesprek 

Een keukentafelgesprek is nodig om een formele aanvraag voor individuele 

ondersteuning in gang te zetten. Maar hoe bereid je het gesprek voor en waar 

moet je als mantelzorger op letten?  

Het is belangrijk om vanaf de zorgaanvraag van uw naaste het doel en verwachtingen 

van het gesprek goed in beeld te hebben. Zorg dat u als mantelzorger zo vroeg mogelijk 

betrokken bent bij de voorbereiding voor het gesprek. Op het intakeformulier van de 

zorgaanvraag wordt gevraagd wie er allemaal betrokken zijn bij de zorg van uw naaste. 

Ook na het gesprek is het belangrijk dat u als mantelzorger betrokken blijft in de 

correspondentie.  

Vraagverlegenheid 

Wees u ervan bewust dat veel mantelzorgers een zekere vraag- en 

handelingsverlegenheid hebben. Soms is het ook moeilijk dat je als 

mantelzorger, in het bijzijn van de zorgvrager, niet alles op tafel durf of  

kunt leggen. Vraag dan om een apart gesprek, om open en eerlijk je 

zorgen en mogelijkheden te bespreken.  
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Voorkom dat je tegenover elkaar komt te staan 

Het gesprek is altijd een dialoog, waarbij gezamenlijk de hulp- of ondersteuningsvraag 

besproken wordt. Dat vraagt om begrip en geduld van beide partijen. Soms zal men 

merken dat de gespreksvoerders hun eigen belangen verdedigen en soms de 

confrontatie opzoeken. Als die belangen niet bij elkaar kunnen komen ligt het gevaar van 

een welles-nietesspel op de loer, probeer dit te vermijden. 

Handig: de Mantelscan 

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn 

om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk 

in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van 

het (mantelzorg)netwerk. 

Bron: Movisie 

 
 

Doorbreek het taboe;  

maak werk en mantelzorg bespreekbaar!  
 

Het verzuim van werkenden stijgt na het oppakken van mantelzorgtaken. Dat is 

vooral zo als de zorg al minstens twee jaar duurt. Zo blijkt uit het SCP 

onderzoek ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’. Het taboe om te 

praten over mantelzorg op de werkvloer moet doorbroken worden. Door er over 

te spreken en oplossingen, bijvoorbeeld een dag thuis werken of flexibelere 

werktijden te zoeken, kan langdurig verzuim eenvoudig voorkomen worden.  

 

Mantelzorgers ondersteunen  

Dit onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om het niet zover te laten komen dat 

mantelzorgers overbelast raken. Een goede ondersteuning van werkende mantelzorgers 

is daarom belangrijk. Zo kunnen gemeenten er bij het keukentafelgesprek er alert op 

zijn dat de werkende mantelzorger niet wordt overvraagd.  

 

Meer uitkomsten uit het onderzoek:  

- Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit: van 13% in 2004 naar bijna 18% 

in 2012.  

- De toename is het sterkst onder vrouwen van 45-65 jaar en mensen met een 

werkweek tot 28 uur. Deze groepen geven veruit het vaakst hulp.  

- Werkenden die met mantelzorg beginnen, verminderen hun arbeidsduur niet vaker 

dan anderen. De hulp gaat dus vaak ten koste van de eigen vrije tijd.  
 

Bron: www.mezzo.nl 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-mantelscan.html
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Verruiming verlofregelingen voor 

werkende mantelzorgers 

Er is goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of 

vriend. Vanaf 1 juli kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en 

langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze 

uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, 

kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was 

dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind. 

 

Verruiming 

Ook de aard van de zorg waar langdurig verlof voor opgenomen kan worden, 

wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende 

situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. 

 

Voor acute of tijdelijk belastende mantelzorgperiodes is het belangrijk dat 

werknemers met mantelzorgtaken verlof kunnen opnemen. Uit onderzoek van 

Werk&Mantelzorg blijkt overigens dat verlof niet altijd toereikend kan zijn, 

bijvoorbeeld bij langdurige en intensieve zorg. Er is vooral  behoefte aan 

flexibilisering van werk: thuiswerken, flexibele werktijden, (tijdelijk) minder 

werken of bijvoorbeeld tijdens werktijd een privé telefoontje kunnen plegen. 

 

Zie voor meer informatie: www.werkenmantelzorg.nl 

Dwaalgedrag bij dementerenden 

Dwaalgedrag kan een enorme belasting betekenen voor u als 

verzorger. U moet continu een oogje in het zeil houden, met name 

omdat dwalen risico's met zich meebrengt. De patiënt kan vallen, 

verdwalen, een  verkeersongeluk veroorzaken en zelfs onderkoeld 

of uitgedroogd raken. Daarnaast is er de schaamte, als 

buurtbewoners of de politie de patiënt (weer) thuis komen 

brengen. 

Dwaalgedrag komt heel vaak voor. Overdag, maar ook nachtelijke onrust is niet 

ongewoon. Iemand met dementie hoeft  niet erg verward te zijn om in zijn eentje op 

stap te gaan. Er zijn veel mogelijke redenen voor dwaalgedrag: het ziekteproces zelf, het 

gebruik van medicijnen, stress of angst (bijvoorbeeld doordat hij u 'kwijt' is), pijn, 'naar 

huis' willen (vaak betekent dat het ouderlijke huis), verveling en weinig contact met 

anderen (waardoor de greep op de werkelijkheid verloren gaat).  

 

 

 

../../../../../../r2-home$/ahoekstra/documents/www.werkenmantelzorg.nl
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Verbetering Soms kunt u zelf wat doen om het dwalen te verminderen of in goede 

banen te leiden. U kunt proberen bij te houden op welke momenten de persoon met 

dementie onrustig wordt en weg wil. Mogelijk zijn bepaalde situaties te vermijden, of 

helpt afleiding op die momenten 

 

Geen discussies Dwaalgedrag kan bij u veel negatieve gevoelens naar boven brengen. 

Het is heel logisch dat u bezorgd en angstig bent als uw partner of familielid zoek is, of 

dat u zich ergert als u in uw slaap gestoord wordt door nachtelijke onrust. Ga echter niet 

in discussie met hem over zijn onrust: het is zijn ziekte die het gedrag veroorzaakt. 

Realiseert u zich dat iemand met dementie hier geen controle over heeft, hoe vervelend 

het ook is. 

 

Let op uzelf! Het is heel normaal dat de continue zorg voor de persoon met dementie u 

op een gegeven moment teveel wordt. Let goed op uzelf en probeer uzelf rust te 

gunnen. Vraag of andere familieleden overdag of 's nachts een tijdje in huis komen, 

zodat u aan rust toe komt. Zorg ervoor dat u uw gevoelens kwijt kunt. Schrijf het van u 

af, praat erover met lotgenoten en schaam u niet om professionele hulp in te schakelen. 

 

 

Training Interactievaardigheden voor 

mantelzorgers GGZ 

Als één van de gezinsleden ernstige psychiatrische problemen krijgt, komt de 

omgang binnen het gezin onder druk te staan en dat kan tot spanningen leiden 

of soms zelfs ontaarden in een machtsstrijd. Allemaal dingen die u liever niet 

wilt. Het kan ook zijn dat er door de ziekte weinig of geen contact meer 

mogelijk is. De energie die u in de relatie steekt, levert eigenlijk niet meer op 

wat u ervan verwacht of hoopt. En dat kan behoorlijk frustrerend zijn.  

Voorbeeld tips: 

 nachtelijke onrust: goede verduistering in slaapkamer, nachtlampje op overloop, 

toiletgang voor slapen, po-stoel naast bed, overdag activiteiten doen en niet te 

vroeg op bed; 

 aanpassingen in en om huis: sluit uw tuin af, informeer de buurt, gebruik 

naamplaatsje voor toilet, keuken etc., installeer een deuralarm, plaats sloten aan 

bovenkant of onderkant deur etc. 

Meer tips kunt u lezen op: www.alzheimer.nl 

Heeft u vragen? Ook de medewerkers van Tinz helpen u graag verder  

(telefoon: 06 270 850 26) 

www.alzheimer.nl
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Veel mantelzorgers zitten met vragen als: 

 ‘Wat kan ik wel en niet van mijn zieke familielid vragen?’ 

 ‘Hoe kan ik ‘m het beste aanspreken?’ 

 ‘Hoe blijf ik zelf overeind?’ 

 ’Wat kan ik van de hulpverlening verwachten?' 

 

Om op dit soort vragen een antwoord te geven is door psychiaters, psychologen en 

onderwijskundigen in samenwerking met familie en cliënten de Mat-training ontwikkeld 

waarvan de effectiviteit inmiddels ook wetenschappelijk is aangetoond.  

 

Het doel van het trainingsprogramma is om mantelzorgers zo te versterken dat zij een 

veilige en effectieve samenwerking op kunnen bouwen met hun zieke familielid maar ook 

met de hulpverlening en anderen binnen het gezin. 

Na het programma 

 Kunt u begrenzen met behoud van de 

samenwerking. 

 Bent u zich beter bewust van uw eigen 

grenzen. 

 Hebt u een koffer met praktische tips die 

overal inzetbaar zijn. 

 Weet u beter of gedrag samenhangt met de 

ziekte en hoe u hier op kunt inspelen. 

 Weet u beter onderscheid te maken tussen 

welke problemen en verantwoordelijkheden 

van u zijn en welke van de ander. 

 

Meer informatie en/of opgave: 

www.ggzfriesland.nl 

 

Intensieve zorg voor kind enorme impact op 

brussen 

Een kind dat veel zorg nodig heeft in een gezin, heeft veel impact op broertjes 

en zusjes (brussen). Uit het onderzoek/Quickscan blijkt ook dat 60% van de 

brussen niet weet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning terwijl de 

meerderheid daar behoefte aan heeft. 

 

De Quickscan gaat uitgebreid in op ervaringen en de noodzaak om 

brussen (jonge mantelzorgers) goed te ondersteunen. Aan dit online 

onderzoek hebben 83 brussen meegedaan. Daarbij zijn er diverse 

verdiepende interviews gehouden met brussen en professionals, hen is 

gevraagd naar de impact van het brus-zijn en hun behoefte aan ondersteuning. 

Mat training voor  

GGZ mantelzorgers 

Wat: 10 trainingen, 's avonds 

1 x per week ( 19.00-22.00 

uur) 

Kosten: gratis, uw naaste 

hoeft ook niet in behandeling 

te zijn van de GGZ Friesland 

Start: woensdag 26 augustus  

Locatie: Heerenveen 

http://www.demat.nl/
http://www.ggzfriesland.nl/training-mantelzorg
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Wat willen brussen? 

 53% wil ondersteuning in het aangeven van de eigen grenzen 

 64% wil graag praten met familie en vrienden over hun situatie 

 42% wil graag praten met een psycholoog of therapeut 

 35% wil ondersteuning in de toekomstzorgen rondom de zorg van mijn broer/zus 

 53% wil meer ondersteuning zonder er zelf naar te hoeven vragen 

 72% wil lotgenotencontact 

Hoe kunt u brussen ondersteunen? 

Brussen zien de ondersteuning graag in de vorm van contact met lotgenoten, een 

brussencursus of online. 87% vindt dat de ondersteuning laagdrempelig en lokaal 

beschikbaar moet zijn. Brussen tussen de 12-18 jaar hebben vooral behoefte aan 

ondersteuning.  

Thema’s waar behoefte aan is om te bespreken: informatie over de handicap/ziekte, hoe 

om te gaan met het gedrag van hun broer/zus en hoe om te gaan met reacties van 

anderen naar hun broer/zus toe 

Daarnaast is er behoefte aan het leren van eigen grenzen aangeven, behoefte aan 

zelfontplooiing en het leren verwoorden van hun eigen emoties en gedachten. 

Bron: Mezzo 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Boekentip 

 
De gids voor mantelzorgers  

Zorgen voor een ander … U staat er niet 
alleen voor. Omdat zorgvragers langer 
thuis blijven wonen worden partners, 

kinderen, vrienden of buren 
mantelzorgers. Waar krijg je allemaal 

meer te maken? Lees het in de gids voor 
mantelzorgers!  

Auteurs: Ilse Ariens & Karine Hoenderdos  
Senior Publications Nederland BV, 

EAN:9789492091055, januari 2015  

De gids is uitgegeven door PLUS en door 
de ANBO 

 

 



           Jaargang 3, nieuwsbrief 1, juni 2012 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF voor MANTELZORGERS 
Bureau Mantelzorg Weststellingwerf 

 

 jaargang  1, nieuwsbrief 2, juli 2015  

8 

 

Agenda mantelzorgactiviteiten 

 
 ALZHEIMER CAFÉ WOLVEGA  

Wanneer : 14 september, 12 oktober, 9 november,14 december 

(iedere tweede maandag van de maand)  

Informatie: Mw. Hennie de Wit 

e-mail: h.de.wit@lindestede.nl of tel. 0561-6949665 

 Cursus voor GGZ mantelzorgers   

Wanneer: start 26 augustus, Locatie: Heerenveen  

Meer informatie: www.ggzfriesland.nl 
 

Organiseert u ook bijeenkomsten voor mantelzorgers? 

U kunt dit aanmelden via: a.hoekstra@timpaanwelzijn.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gebiedsteams WMO Gemeente Weststellingwerf 
 

Voor alle vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd 
en gezin, wonen, werk en inkomen kan de inwoner van de gemeente 
Weststellingwerf terecht bij het Gebiedsteam. De Vlechtwerker gaat 
samen met de burger om tafel om over het probleem te praten en 
hiervoor een oplossing te bedenken. In de gemeente zijn 3 teams 
Openingtijden: ma- vrij: 9.00-13.00 uur, do avond: 18.30-20.30 uur, 

woe. middag op afspraak 
                    
 
Oost en West 
A: Griffioenpark 1, Wolvega  
(gemeenthuis)   
T :14 0561 
M: info@weststellingwerf.nl  

 
Noordwolde 
A: Mandehof 13, Noordwolde  
( 't Vlechtwerk)  
T : 14 0561 
M:  info@weststellingwerf.nl 

 

Contactgegevens  

Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Weststellingwerf 

 
Steunpunt Wolvega 

Openbare Bibliotheek 

A: Griffioenpark 20, Wolvega 

T: 06-52 32 27 57 

Openingstijden:  

dinsdag en donderdag (13.30-16.30 uur)  

 

Steunpunt Noordwolde 

Openbare Bibliotheek  

A: Mandehof 5, Noordwolde 

T: 06-52 32 00 07 

Openingstijden:  

woensdag en vrijdag (13.30-16.30 uur)

Website: www.bureauvrijwilligerswerk.nl (Weststellingwerf) 

E-mail: mantelzorgweststellingwerf@timpaanwelzijn.nl 

 

mailto:h.de.wit@lindestede.nl
http://www.ggzfriesland.nl/training-mantelzorg
mailto:a.hoekstra@timpaanwelzijn.nl
http://www.bureauvrijwilligerswerk.nl/
mailto:mantelzorgweststellingwerf@timpaanwelzijn.nl

