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Voorwoord
Michiel van der Vlies

Bestuurder MEE-Vivenz 

Met Mantel MEE als e-magazine gaan we dit jaar een nieuwe fase in.

Doordat het aantal lezers groeide en de (verzend)kosten opliepen,

maakten we de keuze voor een digitaal magazine. Hiermee kunnen we

op een duurzame manier meer mensen bereiken. 

De opzet en functionaliteit van het magazine is voor een deel

vernieuwd. Zo is bijvoorbeeld een voorleesfunctie ingebouwd en zijn

er links naar sites toegevoegd met achtergrondinformatie. De puzzel is

niet veranderd. We merken dat deze populair is. We laten deze daarom

graag onderdeel uitmaken van het nieuwe magazine.  

In dit eerste e-magazine staat het thema Opladen centraal. Op z’n tijd

hebben we allemaal behoefte om op te laden en tijd voor onszelf te

hebben. Voor mij zijn sporten, lezen en contact met vrienden

belangrijk. Voor een ander is dat wandelen in de natuur of een

theaterbezoek.

Tijd op om op te laden is ook voor mantelzorgers van belang. De zorg

aan de naaste is vaak intensief en kan psychisch en lichamelijk zwaar

zijn. Overbelasting kan dan op de loer liggen, weten we uit de praktijk. 

De druk op mantelzorgers neemt toe. Daarom is het zo belangrijk dat

er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn voor mantelzorgers om

de accu op te laden. Alleen zo is de zorg op een gezonde en

verantwoorde manier vol te houden. Gelukkig zijn er inmiddels veel

mooie en goede mogelijkheden. Daarover leest u meer in dit magazine.

Ik hoop dat u met veel plezier deze eerste versie van het e-magazine

leest. 

Hartelijke groet,

Michiel van der Vlies

Bestuurder MEE-Vivenz 

Wat doet MEE Mantelzorg?Wat doet MEE Mantelzorg?
Mantelzorgondersteuning van MEE is voor iedereen die langdurig en intensief zorgt voor

een ander met een chronische aandoening of beperking. Heb je een vraag of wil je advies

over je situatie? Kijk op www.meemantelzorg.nl voor contactgegevens in jouw

gemeente. Diensten van MEE zijn kosteloos, een doorverwijzing is niet nodig. Ook voor

(zorg)professionals staat MEE Mantelzorg klaar voor consult, advies en informatie.
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Speciaal voorSpeciaal voor
mantelzorgersmantelzorgers
geselecteerdegeselecteerde
berichtenberichten

Landelijk nieuws

Tweede Kamer vraagt kabinet om visie
op mantelzorg

Fractie Den Haan en D66 dienden een motie in waarin ze vragen om
een visie op de informele zorg, waaronder de belangrijke rol van
mantelzorg. MantelzorgNL maakte zich hard richting de Tweede
Kamerleden en onderschrijft de economische, sociale en grote
maatschappelijke waarde van mantelzorgers, zodat de positie van
mantelzorgers hoog op de Haagse agenda blijft staan.
U leest het volledige artikel op Mantelzorg.nl

Groeiende vraag naar mantelzorg komt
steeds vaker neer op werkende
mantelzorger
Om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, wordt in de toekomst naar
verwachting steeds vaker een beroep gedaan op mensen die
mantelzorg verlenen en daarnaast werken. Om ervoor te zorgen dat
deze groep mantelzorgers dit volhoudt, is aandacht en passende
ondersteuning belangrijk. Dat concludeert het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) uit een onderzoek naar werkende
mantelzorgers. Het aantal werkende mantelzorgers neemt toe van 1,8
miljoen in 2020 naar 2,1 miljoen in 2040.

Het hele artikel leest u op RIVM. Het onderzoek van bijzonder
hoogleraar Karin Proper vindt u hier.

Mantelzorg is spil van de zorg
Zorg ervoor dat aankomend zorgmedewerkers de mantelzorger
behandelen als deskundige, bepleiten Rick Kwekkeboom en Yvette
Wittenberg, beiden als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van
Amsterdam. Onderzoek toont aan dat mantelzorgers hun situatie als
belastender ervaren wanneer de samenwerking en afstemming met
professionele hulpverleners haperen. Dat geldt zowel voor
mantelzorgers die thuis hun naaste bijstaan als voor degenen die
mantelzorgen voor iemand in een instelling. Lees het hele opiniestuk
uit Trouw van 25 januari 2022 hier.

Regionaal nieuws
Drechtsteden

Dordrecht
Bent u aanvullend verzekerd? Ook dit jaar vergoeden de meeste
zorgverzekeraars hulp thuis om de zorg even uit handen te geven. Klik
hier voor een overzicht van de mogelijkheden. Heeft u nog vragen?
Neem contact op met de respijtconsulent op 078-2063202 of mail naar
info@helpmijzorgen.nl. Wij staan voor u klaar!

Zwijndrecht
Ben jij een kind of jongere en is er bij jou iemand thuis met een
beperking, ziekte, psychische aandoening en/of verslaving? Een
broer(tje), zus(je), ouder of iemand anders? Dan ben jij een jonge
mantelzorger en je bent niet de enige. Wist je dat ongeveer 20% van
de kinderen/ jongeren een jonge mantelzorger is, ook wel Jomazo
genoemd? Tips voor wat helpend kan zijn, links naar interessante sites
en komende activiteiten vind je op Vivera Sociaal Wijkteam.

Hendrik-Ido-Ambacht
Sinds kort is het voor mantelzorgers in Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk
om 24 uur een Zorgmies in te zetten als vervangende zorg. Hier is geen
indicatie voor nodig en het kost u niets. U kunt de 24 uur verdelen,
bijvoorbeeld door twee uur per week in te zetten. Neem contact op
met Zorgmies en benoem dat u gebruik wilt maken van de pilot
vervangende zorg van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zij vertellen
u hoe alles in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn.

Hardinxveld-Giessendam
Servanda Sociaal Werk deelt op YouTube filmpjes die interessant
kunnen zijn voor mantelzorgers. Denk aan Positieve Gezondheid,
Alzheimercafés en Wegwijs in de voorzieningen in de zorg.
Filmpjes Servanda

Papendrecht
Mantelzorgen is mooi maar kan ook zwaar zijn. Af en toe de tijd nemen
voor uzelf om de accu weer op te laden is belangrijk om de zorg vol te
kunnen houden. Op Helpmijzorgen vindt u het aanbod voor
vervangende zorg in en om Papendrecht. Activiteiten voor
mantelzorgers vindt u hier.

Regionaal nieuws
Zuid-Hollandse
eilanden

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
Zorgt u voor iemand die in een van deze drie gemeenten woont? Ook
dit jaar kunt u weer de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een
bedrag van € 100,-. 

U kunt het aanvraagformulier downloaden op onze website
www.meemantelzorg.nl. Kies voor de gemeente voor de link naar het
formulier.

Regio Zuid-Hollandse Eilanden
Ook dit jaar organiseren we weer enkele cursussen speciaal voor
brussen, jonge mantelzorgers. Deze cursussen geven we in
verschillende gemeenten. De eerstvolgende cursus staat gepland voor
Nissewaard. In zes bijeenkomsten van anderhalf uur besteden we
aandacht aan bijvoorbeeld het omgaan met emoties en ruimte vragen
voor jezelf. Ook kunnen de kinderen ervaringen en tips uitwisselen.

Wilt u een brus (8 -12 jaar) opgeven voor deze, of voor een andere
gemeente? Neem dan contact op met het Servicebureau, 0181-333507.
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‘Ik blink nog
steeds niet uit in
hulp ontvangen,
maar laat het
steeds meer toe.’
Interview Annelies Speelman

Annelies Speelman (53) is mantelzorger voor haar man Henk (58).

In 2016 kwam hij thuis te zitten met klachten van een burn-out.

Er bleek veel meer aan de hand. Anderhalf jaar later kwam de

diagnose: dementie. Annelies zag zichzelf niet als mantelzorger.

Ze vertelt over het proces waarin ze verzorger werd van haar

partner en over de stappen die ze moest nemen om goed voor

haarzelf te zorgen.

Ongemerkt mantelzorger

Annelies: ‘Ik noemde mezelf lange tijd geen mantelzorger. Dat doe je

toch gewoon? Uit liefde. Dus het hoeft geen naam te hebben.’ Toen ze

thuis een ZorgMies inschakelde vanuit mantelzorgondersteuning en

vragen moest beantwoorden, zette Annelies dit aan het denken. Het

maakte dat ze meer naar haar situatie en zichzelf ging kijken. Ze

vervolgt: ‘Het is nodig om met mensen te praten die je een spiegel

voorhouden en kritisch kunnen kijken. Jezelf kwetsbaar opstellen en

naar jezelf durven kijken is moeilijk, maar het helpt wel. Pas toen ben ik

na gaan denken over hoe het eigenlijk met mij ging. Wat heb ik nodig

om het vol te houden? Dat was een heel proces’. 

Zelfzorg

‘Prioriteit geven aan de zorg voor mijzelf,’ vertelt Annelies, ‘dat was ik

niet gewend’. ‘Je zorgt voor je naasten, voor anderen. Ook in mijn werk

als hulpverlener deed ik dat. Ik vind het fijn voor anderen te zorgen en

haal daar ook een stuk voldoening uit. Maar als jouw leven 24/7 uit

zorgen bestaat , slaat de weegschaal gemakkelijk door naar de andere

kant. Hoe zorg je dan voor jezelf? Door meer te lezen over dit

onderwerp, bijvoorbeeld van de Dementiedokter op sociale media,

kwam ik erachter dat dit bij meer mensen speelt. Zij vinden het óók

ingewikkeld. Die herkenning stelde gerust. Ik las het boek De vrolijke
mantelzorger, wat inzichten gaf. Dat je pas goed voor de ander kan

zorgen als je goed voor jezelf zorgt, hoorde ik natuurlijk wel vaker.

Maar om dat écht te vertalen naar de praktijk kost tijd. Achteraf denk ik

dat ik eerder de tijd voor mijzelf beter had moeten bewaken. Nu moest

ik het bevechten. Het is moeilijk om dat weer opnieuw terug te

pakken.’

Niet zielig

Haar kinderen speelden een belangrijke rol in het kunnen zorgen voor

zichzelf. Annelies: ‘Mijn zoons kwamen dan thuis om bij Henk te blijven

en dan kon ik met mijn dochter op stap. Dat is wennen, de moederrol

draait om. Iemand zei tegen mij: je moet ze gunnen dat ze dit voor jou

mogen doen. Dat heeft geholpen, want zo is het natuurlijk ook. Ik blink

nog steeds niet uit in hulp ontvangen, maar ik laat het steeds meer toe.

Hulp krijgen ervaar ik ook als confronterend. Ik wil liever niet gezien

worden als iemand die hulp nodig heeft; ik ben niet zielig. Het heeft

natuurlijk ook met acceptatie te maken. Mantelzorg is ook je zorgen

maken. Ik vind die mentale zorg het zwaarst.’

Tips van Annelies
Hieronder vind je de tips van Annelies om jezelf te helpen en weer op te laden.

Tip 1
De Kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter. Het boek
gaat over wat nu echt van betekenis is in het leven. Kijk hier een
filmpje over Dirk de Wachter.

Tip 2
Vraag via je zorgverzekeraar hulp van een mantelzorgmakelaar om
PGB aan te vragen. Met PGB kun je zorg op maat regelen.

Tip 3
Gebruik een app voor mindfulness-oefeningen om goed te
ontspannen. Bijvoorbeeld de gratis app VGZ Mindfulness coach.

Tip 4
Maak gebruik van de waardering die vele gemeentes aan
mantelzorgers geven. Zoals de waardering van de gemeente
Zwijndrecht, de mantelzorgpas. Het is leuk jezelf een cadeautje te
geven, dat verdien je!

Dichterbij mijzelf

‘Al die clichés over voor jezelf zorgen,’ vertelt Annelies, ‘ze zijn allemaal

waar. Je moet wel, anders raak je uit balans. Als ik aan mezelf voorbij ga

mis ik de connectie met mezelf, met mijn behoeften. Dan heb ik stress,

zou ik meer gespannen en onrustiger zijn en minder open. Zorg nodigt

uit om op je tenen te gaan lopen. Mantelzorg brengt mij ook veel

dichterbij mijzelf. Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Wat vind ik belangrijk?

Die vragen moet je jezelf wel stellen. Doe je dat niet, dan voel je de

energie weglekken. Van iemand met dementie ontvang je meestal

geen waardering, dus moet je dat in jezelf vinden.’

Opladen

Annelies heeft, met hulp van een mantelzorgmakelaar, een PGB

(persoonsgebonden budget) geregeld waarmee ze thuis zorg in kan

zetten. Dit geeft haar de ruimte om op te laden. Annelies: ‘Wandelen

met onze hond Rover geeft mij energie. Ik laad ook op door op pad te

gaan met een vriendin of op bezoek te gaan bij de kinderen. Natuur is

ook erg belangrijk geworden. Even weg uit de drukte en van de dingen

die moeten. Ik besef dan ook dat zorgen voor een ander van grote

betekenis is, een zingeving. Het is mooi om te doen en ik waardeer het

meer als ik regelmatig even uit de zorgsituatie kan stappen.’

Tekst: Patricia van der Put
Fotografie en video: Mary-Ann Struijk
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Een batterij met
rimpels
Persoonlijk verhaal Vanessa Groenenberg

Opladen

Daar lag ik dan. Als een halfleeg batterijtje in een warme oplader: de

zonnebank. Verplicht aan het bijbruinen in een groot saunacomplex, in

het teken staan van warmte en welzijn. Meegesleept door mijn

vriendin Karin, die vond dat ik echt eens even op moest laden. ‘Te veel

stress doet vrouwelijk schoon niet goed’, aldus Karin. Met mijn hoge

stresslevel moest ik absoluut wat aan die rimpels doen, vond ze. Karin

liet zich nu masseren. Mijn gezichtsbehandeling stond mij vanmiddag

te wachten. Ik weet dat ik er mezelf op zou moeten verheugen. Maar

het lukte mij niet. In plaats daarvan voelde ik onrust en baalde ik dat je

in sauna’s geen telefoon bij mag hebben. Ik wilde weten hoe het met

Hans was. Ik wilde naar hem toe.

Slapen

Hans heeft al jaren Parkinson. De laatste jaren worden de klachten

erger. Bewegen gaat steeds langzamer; zijn armen kan hij minimaal

gebruiken. De slapeloosheid die de ziekte met zich meebrengt, maakt

Hans overdag erg vermoeid en prikkelbaar. Zelf slaap ik ’s nachts

overigens ook niet fantastisch als ik Hans door het huis hoor dwalen.

De kans dat ik in slaap zou dommelen onder deze enorme zonnehemel

was dan ook enorm groot. In plaats daarvan klapte ik gejaagd de

zonnebank open en liep in flinke pas naar de kleedkamer. Zonder de

moeite te nemen te douchen, gooide ik mijn kleding aan en sprong ik

snel de auto in. Naar Hans. Om te kijken of hij wel goed gegeten had en

om te checken of hij met zijn geschuifel niet over de drempel was

gevallen. Ik stuurde Karin snel een appje: ‘Kaar, ik moest naar Hans. Ik
trok al die ontspanning niet. Dan maar een rimpel meer. Sorry!’

Duracell konijntje

Ik opende de voordeur en rende naar binnen; mijn ogen bewogen

schichtig heen en weer. Ging het goed? Was hij niet gevallen? Daar

vond mijn blik hem. Rustig in een stoel voor de televisie met bord op

schoot. Langzaam keek hij om: ‘Wat kom jij druk binnenrennen met een

rood hoofd. Is er wat?’ ‘Nee’, antwoordde ik glimlachend. Mijn

gespannen lichaam verzachtte toen ik hem zag. ‘Nee, ik ben gewoon

zo’n roze Duracell konijntje, want ik ben natuurlijk ontzettend

opgeladen in die sauna’, loog ik. Terwijl ik mij over Hans boog, gaf hij

mij een kus op mijn fronsrimpel. Het voelde heerlijk. ‘Fijn dat je uitgerust

bent, Fien.’ Deze dame weet na vandaag dat uitrusten inderdaad heel

belangrijk is. Maar wel op mijn manier. Vlakbij Hans, met mijn

puzzelboekje en een glas rode wijn. Ik wist: opladen heeft geen vaste

regels. Iedereen doet het op zijn manier. En wat kan mij die rimpels nou

schelen.

Tekst: Vanessa Groenenberg
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Beste
mantelzorgconsulenten,
Mijn man heeft een chronische ziekte. De laatste maanden gaat hij

hard achteruit en heeft hij steeds meer hulp nodig. Ik vind het naar om

hem alleen thuis te laten. Daarom heb ik mijn hardloopclub opgezegd,

maar ik mis het bewegen en de gezelligheid. Het gaf mij energie.

Hebben jullie tips voor mij? Ik wil niet dat ik over een tijdje helemaal

uitgeput ben.

Met vriendelijke groet,

Tineke H. uit Spijkenisse

Beste Tineke,
Als je steeds een beetje meer zorg op je

moet nemen, kan je ongemerkt over je

grenzen gaan en uitgeput raken. Het is goed

dat je nadenkt hoe je dit kunt voorkomen.

Om het mantelzorgen vol te houden, is

zorgen voor jezelf belangrijk. Iedere situatie

én iedere mantelzorger is anders. We geven

wat algemene tips, waarvan wij hopen dat

ze ook van toepassing zijn op jouw situatie.

1.
Plan tijd voor jezelf in je agenda, anders komt het er niet van. Het liefst elke dag. Je bepaalt zelf

hoeveel tijd je nodig hebt, het hoeft niet lang. Sommige mensen vinden een korte meditatie of

een lekker bad prettig, anderen houden van tuinieren. Als je van lezen houdt maar niet aan een

heel boek toe komt, kun je bijvoorbeeld een tijdschrift lezen.

2.
Houd je sociale contacten vast. Gezelligheid en over andere dingen praten is belangrijk, evenals

het delen van je verhaal als het even niet lekker gaat. Misschien rust je man overdag en kun je

dan weg? Met een mobiele telefoon of een personenalarmering kan hij toch snel hulp inroepen

als dat nodig is.

3.
Vraag om hulp. Zijn er mensen in je omgeving die je man gezelschap willen houden als jij naar je

hardloopclub gaat? Soms zien anderen niet wat het mantelzorgen van je vraagt, maar willen ze

wel helpen als je een concrete vraag stelt. Een mogelijkheid is het regelen van respijtzorg. De

zorg voor je man wordt dan even van je overgenomen, zodat jij tijd voor jezelf hebt. Vrijwilligers

van MEE Mantelzorg worden hiervoor ingezet, maar het is ook mogelijk professionele zorg in te

schakelen. Op de website helpmijzorgen.nl vind je een overzicht van de mogelijkheden in de

Hoeksche Waard. Ook enkele gemeenten in de Drechtsteden hebben het respijtaanbod op de

website verzameld.  

4.
Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken met één van de mantelzorgconsulenten van MEE

Mantelzorg. Zij denken graag mee over jouw situatie. 

Vriendelijke groet, 

De mantelzorgconsulenten van MEE Mantelzorg

Stel ook een vraag
Heeft u ook een vraag voor onze redactie? Stel hem dan gerust door

ons een bericht te sturen via het Mijn-Lezersvraag-formulier. Wie weet

plaatsen we ook uw vraag in een volgende editie van Mantel MEE. U

ontvangt altijd een reactie op uw bericht.

Mijn lezersvraag
Naam

E-mailadres

Vraag

VERSTUREN
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Op adem komen
met Fee
Interview Fee Busenkell

Vitaliteitscoach Fee Busenkell is voor mantelzorgers in het

werkgebied van MEE Mantelzorg geen onbekende. Ze verzorgt al

jaren workshops en ontspanningsprogramma’s en steeds meer

mensen weten haar praktijk in Dordrecht te vinden.

Wat doet een vitaliteitscoach?Wat doet een vitaliteitscoach?

Fee begint meteen te stralen bij deze vraag en ze vertelt enthousiast

over wat ze allemaal doet. Ze geeft ademcoaching en diverse

yogalessen, waaronder herstellende yoga, stoelyoga, meditaties en

yogadance. Je kunt bij haar terecht voor massages en ze organiseert

mindfulnesswandelingen in de Biesbosch om te onthaasten. Een

vitaliteitscoach kan iemand helpen bij het vinden van meer balans en

stabiliteit, rust en ontspanning of bij het bevorderen van de vitaliteit.

Wilde je altijd alWilde je altijd al
vitaliteitscoach worden?vitaliteitscoach worden?

‘Nee’, licht Fee toe, ‘ik heb gewerkt in het bedrijfsleven, marketing en

sales. Iets heel anders dus.’ Ze vertelt dat het al een tijd kriebelde. ‘Ik

had leuke collega’s en ging blij naar mijn werk, maar toch gaf het me,

diep van binnen, niet genoeg voldoening.’ Ze wilde bewuster leven

met meer diepgang. Een burn-out in 2010 gaf de doorslag: haar leven

moest een andere wending krijgen. Fee schoolde zich om en deed

ervaring op bij verschillende yogascholen en bij een eïntegratiebureau.

 Sinds 2014 heeft Fee haar eigen praktijk CoVita in Dordrecht. Die naam

staat voor ‘samen vitaal’.

Wat heb je met mantelzorg?Wat heb je met mantelzorg?

Misschien komt het er nog eens van met haar ouder wordende

moeder, maar Fee is zelf nooit mantelzorger geweest. Eén van de

mantelzorgconsulenten, Patricia van der Put, benaderde Fee jaren

geleden voor een paar ademworkshops voor MEE mantelzorg. ‘De

workshops waren niet bedoeld om met elkaar te praten over je

situatie, maar natuurlijk gebeurde dat toch.’ Fee heeft veel bijzondere

verhalen gehoord. Veel mantelzorgers die ze sprak, hadden zelf ook

last van chronische klachten of hadden operaties ondergaan. ‘Toch

houden ze de zorg voor hun naaste vol. Ze gaan ver, soms té ver. Het is

heel mooi om een dierbare zo te kunnen helpen, maar wel binnen de

eigen grenzen.’ Fee heeft groot respect voor wat mantelzorgers

allemaal doen en draagt graag haar steentje bij om het zorgen op een

gezonde manier vol te kunnen houden. 

Je geest uit en in je lijf komen

De workshops die Fee geeft voor mantelzorgers zijn juist niet gericht

op met elkaar in gesprek te gaan. ‘Het is de bedoeling om even op

adem te komen, uit je geest te raken en weer in je lijf te komen.’ Ze

vindt het prachtig om te zien. ‘Sommige mensen komen echt met

hangende schouders binnen en na een uurtje gaan ze weer rechtop de

deur uit.’ Mantelzorgers vertellen haar dat ze na een yogales in de

avond weer eens goed slapen of meer energie hebben gekregen als ze

overdag een les hebben gevolgd. ‘Yoga kan zoveel met je doen.’De

workshops die Fee geeft voor mantelzorgers zijn juist niet gericht op

met elkaar in gesprek te gaan. ‘Het is de bedoeling om even op adem

te komen, uit je geest te raken en weer in je lijf te komen.’ Ze vindt het

prachtig om te zien. ‘Sommige mensen komen echt met hangende

schouders binnen en na een uurtje gaan ze weer rechtop de deur uit.’

Mantelzorgers vertellen haar dat ze na een yogales in de avond weer

eens goed slapen of meer energie hebben gekregen als ze overdag een

les hebben gevolgd. ‘Yoga kan zoveel met je doen.’

Heb je tips?Heb je tips?

‘Niet alleen yoga is goed voor je. Een wellness massage is een

verwennerij voor je lichaam.  Een goede ademhaling kan op een

natuurlijke manier stress verminderen en ontspanning bevorderen. Het

kan blokkades weghalen, energie geven. En het is makkelijk om

tussendoor een korte oefening te doen, want ‘ademhalen doen we

toch’.’ ‘Als dat allemaal niet je ding is, zoek iets anders. Ga bewegen.

Hardlopen kan ook’, vertelt Fee. ‘Of neem een lekker warm bad. Het

gaat erom dat je tot jezelf kan komen.’ Ze herhaalt het nog een keer:

door alle drukte in ons leven zitten we veel in ons hoofd en te weinig

in ons lichaam.

Een belangrijke tip van Fee is om elke week een uurtje voor jezelf in te

plannen en dan iets te doen wat bij jou past. ‘Gun jezelf een massage,

ga een half uurtje wandelen of zet een mooie cd op en ga echt zitten

om naar de muziek te luisteren.’ Ze weet hoe druk veel mantelzorgers

het hebben. ‘Zo’n moment voor jezelf moet je echt in je agenda

plannen, je moet het integreren in je leven.’ Ze vult aan: ‘Wat je doet is

niet het belangrijkste, het belangrijkste is dat je even iets voor jezelf

doet.’

Twee korte oefeningenTwee korte oefeningen
Om je alvast een beetje op weg te helpen, hebben we met Fee twee korte filmpjes

opgenomen: een ademhalingsoefening en een korte ontspanningsoefening. Kijk ernaar

op een moment dat het jou uitkomt en probeer de oefeningen een keertje uit.

1. GELUKSHORMONEN
Een oefening om gelukshormonen aan te maken.

2. MEER LUCHT
Een oefening om meer gebruik te maken van onze longcapaciteit.

Tekst en video's: Karin Verlinde
Fotografie: Louterfoto

!Lees voor"#



Opladen
Column Anke-Elze De Jong-Rietstap

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Reservebatterij

Wanneer professionals het over opladen hebben, weet je meteen dat

het over ‘goed voor jezelf zorgen’ gaat. Bij elektrische auto's is het

eenvoudig. Die rijden geen millimeter met een lege accu. Accu op is

STOP! Je moet meteen laden want je kunt niet meer verder. Mensen

die zorgen blijken altijd nog wel een reservebatterijtje te hebben en als

die op is, blijkt er nog een kleiner batterijtje te zijn en nog één en nog

één totdat ineens ook het allerlaatste allerkleinste minibatterijtje op is.

Wanneer we niet goed voor onszelf zorgen, kunnen we niet opladen

en als we niet meer opladen functioneren we niet en ligt een burn-out

in het verschiet.

Voor een kwart gevuld

Ook technisch gezien blijkt doorrijden tot de laatste druppel brandstof

geen goed idee. De belangrijkste reden om je tank voor minimaal een

kwart gevuld te houden is dat vuil en vettigheid uit de brandstof zich

op de bodem van je tank verzamelt. Net als bij wijn zitten er naast

bezinksel ook andere resten onder in je tank. Als je niet op tijd bijvult,

wordt het overblijfsel opgeslurpt door de brandstofpomp en dat kan

tot enorme schade leiden.

TOP 10
Doe je voordeel met de volgende tips en trucs. Als klap op de vuurpijl is deze top

tien, ook met een intensief zorggezin, uitvoerbaar en ook nog eens

wetenschappelijk bewezen.

1. Wandelen
Hoe koud of nat het ook is, trek je schoenen aan en ga naar buiten.
Ook al heb je maar heel even, probeer een wandelingetje van zo’n
20 minuten te maken. Doe een rondje park, een blokje om je huis,
iedere omgeving is prima. Je bent er letterlijk even uit en je hebt
behalve het wandelen niets om handen.

2. Huisdieren
Mensen met huisdieren hebben een aantoonbaar lagere bloeddruk.
Bovendien kan jouw hond of poes jou troost bieden. Met een hond
heb je meteen een mooi excuus om regelmatig te gaan wandelen.

3. Stilte
Een paar minuten in een stille ruimte helpt al om weer helemaal op
te kunnen laden. Niets doen, niet praten, niet luisteren, even
helemaal niets. Heb je geen ruimte in je huis? Geen enkel probleem,
koop een gehoorbeschermer, sluit je ogen en ga op het randje van
je bed zitten. Heb je nou echt helemaal geen tijd of ruimte? Twee of
drie stille minuten op een toilet is ook een prima alternatief.

4. Telefoon
Negeer je mobiele telefoon. Mensen raken van het constant
checken van hun telefoon enorm in de stress omdat ze zich
genoodzaakt voelen om constant op de hoogte te blijven van wat
er in hun sociale leven gebeurt.

5. Doen
Luister naar muziek, ga tekenen, brei of haak of schrijf de ellende
van je af. Doe in ieder geval heel even iets waar jij energie van krijgt.

6. Lachen
Kijk een grappige film. Prima te combineren door te kijken met
diegene waar je voor moet zorgen. Mensen die veel lachen hebben
minder cortisol. Dat zorgt ervoor dat we minder last van stress
hebben. Zo maakt lachen gelukkiger.

7. Zoenen
Door te zoenen met je geliefde komt het hormoon oxytocine vrij.
Oxytocine bestrijdt het stresshormoon cortisol. Na het zoenen zit je
dus een stuk lekkerder in je vel.

8. Chocolade
Eet 40 gram donkere chocolade per dag. Het eten van chocolade
helpt ons met stress om te gaan door endorfinen, vrolijke stoffen, in
de hersenen aan te maken.

9. Borrelen
Neem een borrel maar overdrijf het niet. Het is aangetoond dat het
drinken van één of twee borreltjes ervoor zorgt dat je stressniveau
omlaaggaat.

10. Zingen
Muziek kan pijn verlichten, stress verminderen, de productiviteit
verhogen, is goed voor onze hersenen en kan ervoor zorgen dat we
ons euforisch gaan voelen. Net zoals bij het eten van chocolade kan
zingen ervoor zorgen dat er endorfine in het lichaam wordt
vrijgelaten. Endorfine zorgt voor een gelukkig gevoel. Bij het zingen
komt het hormoon oxytocine vrij, een hormoon dat stress en
angstgevoelens vermindert.

Familiezorg
Wil je weten waarom wij familiezorg een beter woord vinden en hoe wij mantelzorg beleven? Wil je een voorlichting of gesprek
organiseren? Ben je zelf mantelzorger en wil je meedoen met het Stoom Uit Je Oor Koor? Je bent van harte welkom! 
Kijk voor meer informatie op Ouderplatform Zhz.

!Lees voor"#



‘Die glimlach, daar
doe je het voor’
Vrijwilliger in beeld Anja Versteeg uit Dordrecht

Al meer dan 10 jaar zet Anja zich in als vrijwilliger bij MEE Mantelzorg.

Wat daarbij van pas komt, is haar enorme positiviteit. Anja vertelt: ‘Ik

waarschuw mensen altijd wel hoor. Dan zeg ik: Sorry, ik ben wel heel

erg optimistisch, maar ik ben wie ik ben. Graag laat ik mensen anders

kijken. Ze krijgen dan soms een ander antwoord van mij dan ze

verwachten. Als je dingen probeert, kan er meer dan je denkt.’ Ook in

haar eigen leven is dit helpend voor Anja. Zelf heeft ze MS. Dit

weerhoudt haar niet om volop te genieten van de dingen die in haar

leven zijn, onder andere familie, vriendinnen, haar kat én de oppashond

Nara (foto). Als respijtvrijwilliger ziet Anja dat een beetje hulp mensen

goed doet. Anja: ‘Het is gewoon heel leuk om mensen te helpen en iets

te betekenen voor een ander.’

Meer weten over de inzet van eenMeer weten over de inzet van een
vrijwilliger in uw thuissituatie?vrijwilliger in uw thuissituatie?

Neem contact met ons op via onze nieuwe website. Zoals Anja

enthousiast zegt: ‘Proberen kan altijd, het kan zo leuk zijn! En als het

niet bevalt, stop je gewoon weer.’

Tekst en fotografie: Patricia van der Put

!Lees voor"#



CLOSE-UP
Maak kennis met MEE Mantelzorg

MantelMEE heeft een nieuwe rubriek! In de komende magazines vertelt steeds één

collega van MEE Mantelzorg iets over zichzelf. Om er in te komen trappen we niet af

met één collega, maar met een heel team: de mantelzorg- en

vrijwilligersconsulenten van de Zuid-Hollandse Eilanden. U ziet hen later allemaal

nog eens voorbijkomen met hun eigen verhaal. De consulenten uit de andere regio’s

komen uiteraard ook aan bod.

Wij stellen ons voor 

Ons team bestaat uit Evelien Donker, Anke van Heusden, Annuska van

Kampen, Karin Loendersloot, Sonja Staring en Karin Verlinde. We

werken in de gemeenten Nissewaard, Hoeksche Waard, Brielle,

Westvoorne en Hellevoetsluis. We denken mee met mantelzorgers en

bieden hen een luisterend oor, maar we hebben allemaal onze eigen

expertise. Voor u als mantelzorger is dat heel fijn, omdat we goed

kijken naar uw vraag en wie u het beste kan ondersteunen. Natuurlijk

werken wij zo nodig samen met andere (lokale) organisaties.

 

U ontvangt jaarlijks een aantal keer onze nieuwsbrief. Samen bepalen

wij welke informatie en wetenswaardigheden interessant zijn voor

mantelzorgers. We geven trainingen, zoals Zorg de Baas en de

brussencursussen. Ook organiseren we workshops, o.a. BordjeVol,

positieve gezondheid, stoelyoga enz. Als de coronamaatregelen

hierom vragen geven wij de trainingen online.

Onze mantelzorg consulenten
Een klein voorstelrondje van onze mantelzorgconsulenten. Ontdek wie onze

zorgprofessionals zijn en wat ze doen. Wie weet herkent u ze.

Annuska van Kampen
MANTELZORGCONSULENT

Annuska van Kampen werkt in alle
bovengenoemde gemeenten. Zij koppelt

vrijwilligers aan mantelzorgers en degene voor wie
zij zorgen. Als de vrijwilliger de zorgvrager

gezelschap houdt, heeft de mantelzorger even tijd
voor zichzelf.  Annuska bespreekt met de

mantelzorger wat nodig is en kijkt of er een
zogenoemde respijtvrijwilliger beschikbaar is. Is dit

niet het geval, dan gaat zij actief op zoek door
bijvoorbeeld een oproepje te doen via de

plaatselijke media. Helaas is er meer vraag dan
aanbod, maar Annuska doet altijd haar best om een
geschikte vrijwilliger te vinden. Annuska begeleidt
de vrijwilligers en zorgt ervoor dat zij elk jaar een

presentje krijgen, als blijk van waardering voor hun
belangrijke werk.

Anke van Heusden 
MANTELZORGCONSULENT

Anke van Heusden biedt in alle genoemde
gemeenten individuele begeleiding aan

mantelzorgers en zet hen in hun kracht. Ze heeft
het project Beter Thuis met dementie in de

gemeente Brielle geïntroduceerd. Het project is
erop gericht om iemand, na de diagnose dementie,

zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Evelien Donker
MANTELZORGCONSULENT

Evelien Donker werkt in de gemeenten Nissewaard
en Westvoorne. Zij heeft veel kennis van en

ervaring met jonge mantelzorgers. Samen met
collega Sonja ontwikkelt zij steeds nieuwe

ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en
jongeren. Ook organiseert zij een jaarlijks uitje voor

deze groep.

Karin Loendersloot
MANTELZORGCONSULENT

Karin Loendersloot werkt in de gemeente
Hoeksche Waard. Zij heeft expertise in het

ondersteunen van zowel mantelzorgers die zorgen
voor iemand met dementie als voor mantelzorgers
die zorgen voor hun naaste in de palliatieve fase.

Ze is gespreksleidster bij het Alzheimercafé in
Spijkenisse, wat wordt georganiseerd in

samenwerking met SWO (Stichting Welzijn
Ouderen). Daarnaast heeft Karin veel aandacht

voor ontspoorde mantelzorg en
mantelzorgvriendelijk beleid bij werkgevers.

Sonja Staring
MANTELZORGCONSULENT

Sonja Staring werkt in Hoeksche Waard,
Hellevoetsluis en Brielle. Ze is gespecialiseerd in

jonge mantelzorgers en werkt samen met Evelien
hard om jonge mantelzorgers te bereiken, o.a. door
het geven van gastlessen. Haar doel is dat zij zich

gezien en gesteund voelen.

Karin Verlinde
MANTELZORGCONSULENT

Karin Verlinde werkt vooral in Nissewaard en
Westvoorne. Haar expertise ligt bij oudere

mantelzorgers en bij positieve gezondheid. Ook
overlegt zij veel met de gemeentes.

Wilt u dat we eens met u meedenken?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wie weet zien

we elkaar bij een cursus of workshop. Of aan de keukentafel om naar u

te luisteren of met u mee te denken over uw situatie. 

Stuur gerust een bericht.

Naam

E-mailadres

Vraag

VERSTUREN

Tekst en Fotografie: Karin Verlinde
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TIPS 
VOOR
MANTEL
ZORGERS

Mantelzorgers voor mensen
met dementie

Muziek heeft vaak een bijzondere uitwerking

op mensen met dementie. Mensen die niet

goed meer kunnen praten kunnen soms nog

feilloos meezingen. Muziek roept emoties

op, en herinneringen. Er zijn verschillende

apparaten te koop die speciaal geschikt zijn

voor mensen met dementie. Een van die

apparaten is de OER muziekspeler. Via een

usb-kabel kun je tot 1.000 nummers op de

speler zetten. Door alleen het omhoog of

omlaag doen van een grote klep kan iemand

zelf de muziek starten. Op YouTube kun je

filmpjes bekijken van deze muziekspeler.

Kijk op Youtube

Jonge mantelzorgers

Als mantelzorger binnen het gezin sta je

altijd aan, je kunt niet even naar huis om bij

te komen. Het boek ‘Mantelwijzer, voor

mantelzorg binnen het gezin’ is een gids

voor jonge mantelzorgers, ouders, brussen,

vrienden, zorgverleners en

leerkrachten. Praktische informatie wordt

afgewisseld met ervaringsverhalen en

interviews. Daarnaast geeft het boek meer

dan 150 tips om als mantelzorger binnen een

gezin overeind te blijven. In bijlagen

overzichten van organisaties voor jonge

mantelzorgers, brussen, mantelouders,

cursussen, spellen en tools. Naast een

trefwoordenregister geeft het handreikingen

voor op vakantie gaan met een zorgintensief

kind en over rouw als je kind, broer of zus

overlijdt.
Mantelwijzer.nl

Mantelzorgers voor mensen
met psychische problemen
en/of verslaving

Sandra is nu volwassen, en was (is) een KOPP

kind (Kind van een Ouder met Psychische

Problemen). Zij heeft de website ‘Met zonder

ouders’ opgezet. Deze site is vooral bedoeld

voor jong volwassen, om her- en erkenning

te vinden. Ook een doel is om het thema

bespreekbaar te maken en meer bewustzijn

te creëren over de impact van het

onderwerp. Ervaringsverhalen, boekentips en

samen wandelen (omgeving Amersfoort). 

Metzonderouders.nl

Ouders van zorgintensieve
kinderen

Triple P: Positief Opvoeden is een

programma om ouders te ondersteunen bij

vragen over opvoeding en ouderschap. In

een online magazine kunt u meer lezen over

Triple P. Ook op de website: een online

cursus voor ouders.

Positiefopvoeden.nl

Mantelzorgers met een
migratieachtergrond

In de Drechtsteden en Gorinchem werken de

Interculturele zorgconsulenten. De

zorgconsulenten zijn intermediairs

(Bruggenbouwers) tussen de huisartsen en

patiënten met een migratie achtergrond. Het

doel van deze functie is het geven van

gezondheidsvoorlichting aan migranten in

de eigen taal. Zij helpen bij de

klachtenverheldering en geven uitleg over

de diagnose, behandeling en advies van de

huisarts.
Azcdordrecht.nl

Voor alle mantelzorgers

Even ontspannen. Het is belangrijk, maar

soms zo moeilijk om even tijd voor jezelf te

maken. Op de site van mijnihelp.nl kunt u

korte online cursussen vinden, maar ook tips

en oefeningen. Bijvoorbeeld

ademhalingsoefeningen en tips om te

bewegen.

Mijnihelp.nl

Mantelzorg in de laatste
levensfase en rouw

De Belgische psycho- en rouwtherapeut

Johan Maes schreef het boek 'Het Lazarus

effect', geschikt voor (wat oudere) pubers en

volwassenen. De 17-jarige Jolien maakt in

Oostenrijk een dodelijke val. Thema’s die in

het boek aan de orde komen zijn behalve

complexe rouw ook de impact van hechting,

traumatische gebeurtenissen in het leven,

pesten, zelfdoding, maar ook hoop en

vertrouwen aan de orde. Geen boek om

zomaar even te lezen.
Bekijk het boek bij Bol.com

Mantelzorgers voor mensen
met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking

Op de website van samenbeterthuis.nl vindt

u verschillende filmpjes met uitleg over hoe

je iemand kunt verzorgen of kunt helpen met

het verplaatsen. Bijvoorbeeld over het rijden

met een rolstoel of iemand die niet goed

meer kan meewerken uit zijn of haar jas

helpen.

Samenbeterthuis.nl

Mantelzorgers van mensen
met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)

Op de website van wehelpenhersenletsel

vindt u informatie voor mantelzorgers. Zoals

een checklist voor zaken die geregeld

moeten worden, informatie over NAH en

mogelijkheden voor hulp. Ook een link naar

een online training voor naasten, met MAF

meer mens.

Wehelpenhersenletsel.nl

!Lees voor"#

https://www.youtube.com/embed/TYf1e57yfT8?autoplay=1&playsinline=1&rel=0
https://www.mantelwijzer.nl/
https://metzonderouders.nl/
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/home/
https://www.azcdordrecht.nl/HOME/
https://www.mijnihelp.nl/
https://www.bol.com/nl/nl/p/het-lazaruseffect/9300000038729280/
https://www.samenbeterthuis.nl/
https://wehelpenhersenletsel.nl/


Facebookactie
Mogelijk gemaakt door Barbara Lagendijk van Massagepraktijk

‘In verbinding’ 

DOE OOK MEE!

Win een holistische
massage!

Barbara Lagendijk van Massagepraktijk ‘In

verbinding’ gaat vier mantelzorgers een

ontspannen massage bezorgen. Door een

holistische massage kom je beter in contact

met je lichaam en los van piekeren in je

hoofd. Het helpt bij bewustwording en

stilstaan bij jezelf.

Ga naar Facebook

Ga naar de Facebookactie en laat voor 1 juni

2022 weten waarom jij of een mantelzorger

die jij kent dit goed zou kunnen gebruiken.

De winnaars krijgen de massage in de

massagepraktijk in Zwijndrecht.

NAAR DE FACEBOOKACTIE

IN VERBINDING FACEBOOK

Lees voor! " # $ % & ' ()

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4897195680323932&substory_index=0&id=1048463585197180&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4897195680323932&substory_index=0&id=1048463585197180&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-R


Puzzel MEE
Woordpuzzel Win een VVV-cadeaukaart

ONLINE PUZZELEN PUZZEL PRINTEN

U kunt de puzzel online oplossen of u kunt de puzzel printen.

Het antwoord gevonden? Mail het ons!

!Lees voor"#

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/SahWqbKcxjqXlNkkzO5TfbfjPgJsUtTa.html
https://www.mantelmee.nl/assets/files/woordzoeker-pdf.pdf
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