
Zorg	delen	is	de	manier	om	zelf	gezond	en	overeind	te	blijven.
Het	is	belangrijk	om	naast	je	mantelzorgtaken	ook	voldoende
tijd	te	hebben	om	te	kunnen	werken	of	voor	je	gezin	te	zorgen,
voor	sociale	contacten	en	om	zelf	op	adem	te	kunnen	komen.
Vervangende	zorg,	ook	wel	respijtzorg	genoemd,	is	er	om	de
combinatie	 van	 mantelzorg	 en	 andere	 dingen	 die	 belangrijk
voor	je	zijn	mogelijk	te	maken	en	om	te	zorgen	dat	je	gezond
blijft.
	

Vervangende	zorg	 is	er	 in	verschillende	soorten	en	maten:	van	praktische	hulp	bij	onderhoud
van	 de	 tuin	 en	 vervoer	 tot	 aan	 intensieve	 logeeropvang	 voor	 je	 naaste.	 Je	 kunt	 de	 zorg
incidenteel	overdragen,	bijvoorbeeld	tijdens	een	vakantie.	Of	structureel,	bijvoorbeeld	elke	week
een	dagdeel.	Of	 je	nu	zorgt	voor	een	volwassene	of	voor	een	kind:	 je	hoeft	het	niet	alleen	 te
doen!
	
Deze	nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	respijtzorg.
Veel	leesplezier!	

Heb	je	vragen	neem	dan	contact	op	via	0317-	468	818	of	mantelzorgwageningen@solidez.nl	

Ga	in	gesprek	met	andere	mantelzorgers	in	onze
community
De	impact	van	het	zorgen	voor	een	naaste	kan	soms	erg	alleen
voelen.	Daarom	heeft	MantelzorgNL	een	community	opgericht:
een	plek	waar	mantelzorgers	met	elkaar	in	gesprek	kunnen.

Op	Deeljezorg.nl	vind	je	gelijkgestemden	en	hopelijk	de
nodige	steun	of	lichtpuntjes.	Zo	nu	en	dan	worden	er	voor	de
leden	van	de	community	leuke	dingen	georganiseerd,	zoals
binnenkort	een	schrijfworkshop.	Meld	jij	je	ook	aan	op	Deel	je
zorg?	Je	bent	meer	dan	welkom!	

Natuur	wandeling	mantelzorgers	21	april	2022

Je	hebt	een	naaste	die	psychische	of	lichamelijke	zorg	nodig
heeft.	En	die	zorg	lever	je	met	alle	liefde	en	toewijding.

Je	staat	dag	en	nacht	voor	de	ander	klaar,	ook	al	betekent	dit
dat	je	minder	tijd	en	energie	overhoudt	om	tijd	te	kunnen
besteden	aan	andere	dingen	in	je	leven.

Zoals	een	oude	hobby	oppakken.	Of	een	sport	doen	die	je	leuk	vindt.	Of	het	contact	met	je
familie	of	vrienden	onderhouden.	Weet	je	eigenlijk	nog	waar	je	zelf	blij	van	wordt?	Wat	jou
energie	geeft?	Wie	heb	je	veel	te	weinig	gezien	en	gesproken	de	laatste	tijd?
	
Mantelzorgers	zullen	zich	waarschijnlijk	herkennen	in	bovenstaande	beschrijving.	Omdat	je
zoveel	tijd	besteedt	aan	de	zorg	voor	de	ander,	kun	je	jezelf	vergeten	en	op	den	duur	zelfs	een
beetje	kwijtraken.	Daarom	willen	we	aandacht	besteden	aan	jou.	Aan	jouw	wensen,	dromen	en
verlangens.	Om	veerkrachtig,	sterk	en	positief	deze	belangrijke	taak	te	kunnen	blijven
volbrengen.	Want	ook	jij	bent	van	groot	belang!

Erin	Kapaan	(Buurt	Maatschappelijk	Werk),	nodigt	je	uit	op	21	april	van	10.00		tot	13.00	uur	voor
een	mooie	(gratis)	wandeling	in	de	natuur,	speciaal	voor	mantelzorgers.	Het	thema	van	deze
wandeling	is	contact	maken	met	jouw	wensen	en	verlangens.	Stil	te	staan	bij	wie	jij	echt	bent	en
wat	jij	wilt	en	nodig	hebt.	De	natuur	zal	je	hierbij	helpen	en	Erin	als	coach	zal	dit	proces
begeleiden.	Het	zal	je	meer	rust,	inzicht	en	hernieuwde	energie	geven!

Het	is	verstandig	om	stevige	schoenen	aan	te	trekken	en	iets	te	eten	en	te	drinken	mee	te
nemen.	Afhankelijk	van	het	weer	eventueel	ook	een	regenjas.	Vertrek	bij	het	SKV	terrein,	bij	de
ingang,	Zoomweg	4	in	Wageningen
	
Meedoen?
Meld	je	aan	via	Solidez	Mantelzorg	0317	46	88	18)	of	mail	naar
mantelzorgwageningen@solidez.nl
Aanmelden	kan	tot	uiterlijk	maandag	18	april	aanstaande.							

Het	 is	goed	om	te	kijken	wat	er	mogelijk	 is.	Dit	 is	afhankelijk
van	jouw	situatie	en	wensen	en	behoeften.	Het	kan	best	lastig
zijn	om	te	bepalen	welke	hulp	het	beste	bij	jullie	past	en	waar
je	vervolgens	 terecht	kunt	om	dit	 te	 regelen.	Om	 je	hierbij	 te
helpen	 heeft	 MantelzorgNL	 de	 ‘Wegwijzer	 Ik	 Zoek
Vervangende	Zorg’	ontwikkeld.

Met	 deze	 wegwijzer	 vind	 je	 door	 een	 aantal	 vragen	 te
beantwoorden	stapsgewijs	de	hulp	die	bij	jou	past.	Bekijk	de
wegwijzer.	

Wie	betaalt	respijtzorg?

Respijtzorg	is	soms	gratis,	bijvoorbeeld	als	het	om
vrijwilligerswerk	gaat.	Als	er	wel	kosten	aan	verbonden	zijn,
kun	je	die	mogelijk	vergoed	krijgen	vanuit	de:
	
Wet	maatschappelijk	ondersteuning
Dit	is	mogelijk	als	de	zorgvrager	zelf	ondersteuning	krijgt
vanuit	de	Wmo.	In	dat	geval	kun	je	respijtzorg	aanvragen	bij
de	gemeente.	Hiervoor	geldt	een	eigen	bijdrage	van	maximaal	19	euro	per	maand.

Wet	langdurende	zorg
Als	de	zorgvrager	zorg	vanuit	de	Wet	langdurige	zorg	(Wlz)	krijgt	via	een	persoonsgebonden
budget	(pgb),	kan	vanuit	datzelfde	budget.	Het	zorgkantoor	moet	voor	de	aangevraagde	pgb-
logeeropvang	de	zorgbeschrijving	en	het	zorgcontract	goedkeuren.

Jeugdwet
Kinderen	met	een	beperking,	stoornis	of	aandoening	kunnen	in	aanmerking	komen	voor
logeeropvang	in	een	instelling.	Je	kunt	hiervoor	een	aanvraag	doen	bij	je	gemeente.

Zorgverzekeraar	van	jou	of	van	de	hulpvrager
Door	de	zorgverzekeraar.	Sommige	zorgverzekeraars	vergoeden	vervangende	zorg	of	een
mantelzorgarrangement	geheel	of	gedeeltelijk	vanuit	de	aanvullende	verzekering.
	
Bron:	www.mantelzorg.nl	

Netwerkcoach	-	gericht	op	het	versterken	en	vergroten
van	het	sociale	netwerk

Het	komt	vaak	voor	dat	mantelzorgers	of	zorgvragers	in	een
sociaal	isolement	terecht	(dreigen	te)	komen.	Een
netwerkcoach	kan	de	mantelzorger	of	zorgvrager	middels	een
gericht	coachingstraject	helpen	om	hun	sociale	netwerk	te
verstevigen	of	uit	te	breiden.	Een	fijn	sociaal	netwerk	draagt
bij	aan	een	prettiger	leven,	een	beter	niveau	van	welzijn.

Lees	meer	informatie	over	netwerkcoaching	
	

Vrijwilligers	Palliatieve	Terminale	Zorg	(VPTZ)-	gericht	op	zorg	in	de	palliatieve	terminale
fase

De	vrijwilligers	zijn	mannen	en	vrouwen	die	het	belangrijk	vinden	dat	de	mensen	het	laatste
stukje	van	hun	leven,	als	zij	dat	wensen	thuis	kunnen	doorbrengen.	De	vrijwilligers	zijn	goed
opgeleid	en	werken	nauw	samen	met	de	aanwezige	thuiszorg.	De	vrijwilliger	wordt	ingezet	met
als	doel	het	de	zieke	en	zijn/haar	mantelzorger	zo	comfortabel	mogelijk	te	maken.	Zij	doen	dit
door:
aanwezig	te	zijn	meer	of	minder	op	de	achtergrond
een	luisterend	oor	te	hebben
te	helpen	bij	eten	en	drinken	en	te	begeleiden	naar	toilet
te	helpen	bij	lichte	persoonlijke	verzorging
te	waken	overdags	en	incidenteel	's	nachts

Lees	meer	informatie	over	de	VPTZ	

Handen	in	Huis
Een	andere	mogelijkheid	biedt	de	organisatie	Handen-in-Huis.
Deze	 vrijwilligersorganisatie	 richt	 zich	 op	 24-uurs	 vervanging
van	 de	 vaste	 mantelzorger.	 De	 periode	 van	 vervanging	 is
minimaal	3	dagen	(2	nachten).	Voor	een	aanvraag	bij	Handen-
in-huis	hoeft	 je	geen	zorgindicatie	 te	hebben.	De	organisatie
bepaalt	zelf	of	uw	aanvraag	te	honoreren	is	vanuit	het	bestand
van	170	vrijwilligers,	of	niet.

De	meeste	aanvullende	verzekeringen	vergoeden	deze	respijtzorg:	www.handeninhuis.nl	of
bel	030	-	659	09	70.	

ThuisCompany
ThuisCompany	ontzorgt	en	brengt	vooral	de	gezelligheid	in
huis.	Wij	brengen	mensen	samen	om	het	leven	simpelweg
mooier	te	maken.	Voor	de	één	betekent	dit	gezelschap	of
ondersteuning	bij	taken	die	soms	wat	meer	energie	en
aandacht	vereisen	in	huis	en	bij	de	ander	is	de	behoefte	meer
naar	begeleiding	buitenshuis.	Ook	aanvullende	mantelzorg
behoort	tot	de	vele	mogelijkheden.	Niets	is	ons	te	gek!	Jij	hebt
de	regie	in	handen.

	
Het	bezoek	van	een	ThuisCoach	is	een	kadootje,	voor	jezelf	of	voor	een	dierbare.		Samen	met
ons	enthousiaste	en	ervaren	team	van	ThuisCoaches	staan	we	klaar	voor	jongeren	en	senioren,
families,	kinderen,	mantelzorgers,	overheidsinstanties,	bedrijven	en	(thuis)zorginstellingen	om
het	leven	te	allen	tijde	leuker	of	beter	te	maken.
	
Astrid	van	Os	en	Bianca	Schwarz
-oprichters	ThuisCompany-
	
Meer	informatie	kun	je	vinden	op	www.thuiscompany.nl	
Solidez	Mantelzorg	heeft	flyers	van	Thuiscompany	en	heeft	persoonlijk	contact	met	de
oprichters,	neem	gerust	contact	op	zodat	we	je	deze	flyer	toe	kunnen	sturen.

Logeeradressen	en	zorghotels

Heeft	de	zorgvrager	een	indicatie,	dan	is	een	tijdelijk	verblijf	in
een	verzorgings-	verpleeg-	of	logeerhuis	een	goede	optie.	Op
deze	website	staan	een	aantal	voorbeelden	van	respijtzorg-
voorzieningen.	Je	vindt	hier	zorgboerderijen,	logeerhuizen	of
vrijwilligerszorg.

Links	voor	aangepaste	vakanties:
Villapark	Eurkeka	
Zorg-vakanties	
Stichting	alle	goeds,	Solidez	Mantelzorg	heeft	de	vakantiebrochure	op	kantoor	liggen,	je	bent
welkom	om	deze	te	bekijken.
Het	lorkenbos	vakantieoord
Het	vakantiebureau
Zorghotels
Zorghotel	Spanje	
Adios	Reizen
Reisburo	vakantie	&	zorg

Wie	helpt	respijtzorg	te	organiseren?
Bij	het	organiseren	van	respijtzorg	zijn	meestal	verschillende
organisaties	en	professionals	betrokken.	Vaak	is	dit
afhankelijk	van	met	wie	de	mantelzorger	als	eerst	contact
heeft.	Soms	is	dit	het	wijkteam,	maar	je	kunt	ook	denken	aan
de	huisarts,	de	cliëntondersteuner	of	de	mantelzorgconsulent.
Per	gemeente	kan	het	sociaal	domein	anders	zijn
vormgegeven.

Professionals	waar	je	aan	kunt	denken	bij	het	organiseren	van	respijtzorg	zijn:	
Wijkteam	
Wmo	consulent	
Mantelzorgconsulent	
Casemanager
Cliëntondersteuner
Mantelzorgmakelaar.

	
Bron:	www.movisie.nl

Facebook Website

Maart	2022	 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief

Wat	biedt	Solidez	Mantelzorg?
Solidez	Mantelzorg	ondersteunt	mantelzorgers	en	beroepskrachten	met	het	bieden	van:
	
Een	luisterend	oor
Informatie	en	advies
Themabijeenkomsten	en	cursussen
Gespreksgroepen
Activiteiten	voor	mantelzorgers
Ondersteuning	door	vrijwilligers

	
Hiernaast	geven	wij	voorlichting	aan	beroepskrachten	en	behartigen	wij	de	belangen	van
Wageningse	mantelzorgers.

Nieuws	vanuit	MantelzorgNL

Adviezen	om	de	kans	op	coronabesmetting	te	beperken
Zorg	je	voor	iemand	met	een	kwetsbare	gezondheid?	Dan	is	het	nu	nog	belangrijker	dan
voorheen	dat	jij	en	je	naaste	goed	zorgen	voor	bescherming	tegen	het	coronavirus.
	
Het	virus	is	immers	niet	weg	en	het	aantal	besmettingen	is	nog	steeds	hoog.	Vaccinatie
beschermt,	maar	niet	voor	100%.	Hoe	voorkom	je	dat	je	naaste	besmet	wordt	als	veel	regels
vervallen?
	
Ontdek	hier	welke	adviezen	de	kans	op	besmetting	sterk	kunnen	beperken.
	
De	Belastingspecial	is	er	weer
Ook	dit	jaar	hebben	we	weer	een	belastingspecial	gemaakt.	Misschien	kun	je	gebruik	maken
van	bepaalde	aftrekkosten	waardoor	je	minder	belasting	hoeft	te	betalen.	De	‘Special	aftrek
zorgkosten’	helpt	je	als	mantelzorger	om	alles	uit	alles	uit	de	belastingaangifte	2021	te	halen.
Leden	ontvangen	in	maart	een	gratis	exemplaar	thuis.
	
Wil	je	de	special	bestellen?	Dat	kan	via	deze	link

Activiteiten	regio	Wageningen

Workshop	meer	balans	minder	stress
Op	dinsdag	31	mei	van	19.30	tot	21.30	uur	organiseert	het	Startpunt	in	samenwerking	met	Pro
Persona	Preventie	een	bijeenkomst	over	omgaan	met	stress.	Deelname	is	gratis.
	
Waar	gaat	het	over?
Tijdens	de	workshop	krijgt	u	tips	hoe	u	beter	met	stress	kunt	omgaan	en	gaan	we	in	op	onder
andere:
Wat	is	gezonde	en	ongezonde	stress
Wat	zijn	de	gevolgen	van	ongezonde	stress
Aandacht	voor	de	energiebalans,	draagkracht	en	draaglast
Stellen	van	prioriteiten	en	het	omgaan	met	verwachtingen.

	
De	workshop	vindt	plaats	bij	het	Startpunt,	Rooseveltweg	408A	in	Wageningen.

Aanmelden	kan	via	het	online	aanmeldformulier	of	bel	met	het	Startpunt	0317	-	41	01	60.
	

Wegwijzer	Ik	Zoek	Vervangende	Zorg

Vormen	van	respijtzorg
Mantelzorgen	houdt	je	langer	vol	als	je	er	soms	even	tussenuit	kan.	Dankzij	de	mogelijkheid	van
een	 vervanger,	 krijgt	 een	 (overbelaste)	 mantelzorger	 de	 kans	 om	 op	 adem	 komen	 omdat
iemand	anders	de	zorgtaken	tijdelijk	overneemt.

Dat	kan	variëren	van	tijdelijk	 logeren	buitenshuis	tot	extra	ondersteuning	 in	de	thuissituatie	en
alle	varianten	daar	 tussenin,	als	het	maar	een	adempauze	geeft	aan	de	mantelzorger.	Er	zijn
ook	 andere	manieren,	 namelijk	met	 beroepskrachten	 en	 vrijwilligers.	 Zo'n	 tijdelijke	 overname
van	zorg	met	als	doel	om	de	mantelzorger	een	adempauze	te	geven	noemen	we	 'respijtzorg'.
Hoe	 je	 tijdelijke	 opvang	 regelt,	 is	 afhankelijk	 van	 de	 zorgwet	 waaronder	 degene	 voor	 wie	 je
zorgt	valt.
	
Het	 kan	 gaan	 om	 opvang	 buitenshuis,	 zoals	 dagopvang,	 of	 een	 verblijf	 in	 een	 logeerhuis	 of
zorghotel.	Ook	kan	er	iemand	bij	de	zorgvrager	thuiskomen,	als	deze	graag	in	zijn	vertrouwde
omgeving	blijft.	De	respijtzorg	kan	uitgevoerd	worden	door	een	beroepskracht	of	vrijwilliger.

Het	 kan	 incidenteel	 zijn,	 bijvoorbeeld	 tijdens	 een	 vakantie,	 of	 structureel,	 bijvoorbeeld	 een
dagdeel	per	week	of	een	weekend	per	maand.	Het	kan	ook	gaan	om	een	gezamenlijke	vakantie
van	 de	 mantelzorger	 en	 de	 zorgvrager	 waarbij	 de	 zorg	 wordt	 overgenomen	 door	 een
zorgprofessional.	

Respijtzorg	light:	hierbij	gaat	het	vaak	om	een	activiteit	voor	de	naaste,	waarbij	de
mantelzorgers	kan	kiezen	om	wel	of	niet	mee	te	gaan.	Bijvoorbeeld	groepswandelen,	wennen
op	de	dagopvang	of	samen	op	vakantie.		
	
Aanwezigheidszorg:	iemand	die	bij	de	naaste	thuis	blijft	zodat	de	mantelzorger	even	iets	voor
zichzelf	kan	doen.	Bijvoorbeeld	een	vrijwilliger	of	individuele	begeleiding	thuis.
	
Dagopvang:	de	naaste	kan	één	of	meerdere	dagen	per	week	naar	een	locatie	wij	hij	of	zij	een
passende	activiteit	doet.	Denk	aan	een	buurthuis,	wijkcentrum	of	zorgboerderij.	De
mantelzorger	heeft	dan	de	hele	dag	voor	zichzelf.
	
Logeeropvang:	de	naaste	gaat	een	nachtje	of	meerdere	nachten	logeren.	Bijvoorbeeld	in	een
logeerhuis,	zorghotel	of	gastgezin.
	
Bronnen:	www.plusmagazine.nl,	www.mantelzorg.nl	en	www.movisie.nl	

Vrijwillige	respijtzorg	in	Wageningen
Solidez	Mantelzorg	heeft	diverse	vrijwilligersprojecten,	gericht	om	je	als	mantelzorger	een	paar
uur	een	zorgpauze	te	bezorgen.
	
Bezoek	en	opvangservice	-	gericht	op	chronisch	zieken	en	gehandicapten
Een	vrijwilliger	van	de	bezoek	en	opvangservice	kan	 iemand	die	zorg	nodig	heeft	eens	 in	de
week	of	eens	in	de	twee	weken	een	paar	uur	gezelschap	houden	zodat	de	mantelzorger	even
afstand	kan	nemen	en	iets	voor	zichzelf	kan	gaan	doen.	De	vrijwilliger	en	de	zorgvrager	doen
dan	samen	iets	gezelligs,	iets	wat	ze	beiden	leuk	vinden.	Bijvoorbeeld	een	praatje	maken,	even
naar	 buiten	 of,	 een	 spelletje.	 De	 vrijwilligers	 doen	 dit	 voor	 mensen	 met	 verschillende
beperkingen,	behalve	voor	mensen	met	geheugenproblematiek.	Daarvoor	hebben	we	specifiek
het	maatje	op	maat	project.
Bekijk	de	informatie	over	bezoek	en	opvangservice	
	
Maatje	op	maat	-	gericht	op	mensen	met	geheugenproblemen
Een	 'maatje	 op	 maat'	 is	 een	 vrijwilliger	 die	 goed	 in	 staat	 is	 om	 te	 gaan	 met	 mensen	 met
geheugenproblematiek	zoals	bijvoorbeeld	Alzheimer.	De	vrijwilliger	houdt	degene	die	zorg	nodig
heeft	eens	per	week,	of	eens	in	de	twee	weken,	een	paar	uur	gezelschap.	Samen	doen	ze	dan
iets	 waar	 beiden	 plezier	 aan	 beleven,	 bijvoorbeeld	 een	 beetje	 kletsen,	 een	 spelletje	 of	 even
samen	naar	buiten.	Zo	kan	de	mantelzorger	even	afstand	nemen	en	iets	voor	zichzelf	doen,	in
de	 wetenschap	 dat	 zijn/haar	 naaste	 in	 goede	 handen	 is.	 Bekijk	 meer	 informatie	 over	 een
'maatje	op	maat'.		

Boekentips
Minigids	self-care,	Mindful	leven	en	goed	voor	jezelf	
MantelWijzer,	Voor	mantelzorg	binnen	het	gezin	
Reisgids	Mantelzorg,	Wegwijs	in	de	zorg	voor	ouderen		

Coachfriend	Mantelzorg
Voor	iedereen	die	meer	balans	wil	tussen	haar	of	zijn	zorgtaken	en	tijd	voor	zichzelf.	Het	is	vaak
moeilijk	de	zorg	voor	degene	waar	je	om	geeft	te	combineren	met	aandacht	voor	je	eigen
wensen	en	verlangens.	Hoe	vind	je	daarin	een	goede	verhouding?	Samen	met	jouw	(online)
coach	en	eCoachfriend	ontdek	je	hoe	je	een	goede	balans	kunt	vinden	tussen	tijd	voor	jezelf	en
tijd	voor	de	ander.	Voor	meer	informatie	www.coachfriend.com

Digitale	Zorggids
De	nieuwe	digitale	zorggids	van	Patiëntenfederatie	Nederland	staat	online	en	is	beschikbaar
voor	iedereen	die	met	zorg	bezig	is	of	zich	daarin	wil	verdiepen.	De	gids	is	dé	plek	waar
mensen	informatie	kunnen	vinden	over	de	beste	apps	en	digitale	middelen	per	aandoening.
Bekijk	de	digitale	zorggids.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@solidez.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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