
De	praktijk	Liefdevol	rond	Verlies	van	Gonneke	de	Haan	is
gericht	op	psychosociale	palliatieve	zorg.	Ik	sprak	met
Gonneke	over	haar	bijzondere	en	bovenal
bewonderenswaardige	werk	en	wat	zij	haar	cliënten	biedt.

Samen	oplopen	tijdens	ziekte,	sterven	en	rouw
“In	mijn	praktijk	werk	ik	veel	met	mensen	in	de	palliatieve	fase,
dus	met	mensen	die	ongeneeslijk	ziek	zijn	en	gaan	sterven.

Dat	is	een	pittig	proces,	waarin	er	veel	gaat	gebeuren,	met
jezelf,	je	partner,	eventueel	je	kinderen.	Je	weet	niet	altijd
goed	hoe	dat	allemaal	moet,	wat	erbij	komt	kijken.

Er	komen	angsten	op,	existentiële	vragen,	heel	veel	emoties	en	soms	ook	een	verschil	in
behoefte	aan	intimiteit.	k	bied	hierbij	begeleiding	aan	degenen	die	ziek	zijn	en	hun	familie.”

Gonneke	vertelt	hoe	zaken	als	ziekte	en	sterven	om	een	reactie	vragen	die	eigenlijk	tegen	onze
natuur	in	gaat.	“Wij	zijn	biologisch	zo	ingesteld	dat	als	iets	vervelend	is	of	pijn	doet,	we	ervan
weg	bewegen.	We	vinden	het	moeilijk	pijn	aan	te	gaan.	Onze	hele	maatschappij	is	erop	gericht
dingen	op	te	lossen.	Dat	kan	echter	niet	meer	als	iemand	ongeneeslijk	ziek	is.”	Hoe	moeilijk
ook,	juist	een	tegennatuurlijke	beweging,	de	confrontatie	met	de	pijn	aangaan,	dat	is	wat
volgens	Gonneke	veel	brengt.	“Daarin	zit	de	transformatie	en	dat	proces	probeer	ik	met	mensen
te	lopen.”

Liefdevol	rond	Verlies	is	er	voor	de	zieke,	maar	ook	voor	naasten.	Gonneke	biedt	hierin
volledige	vrijheid.	“Ik	stel	mij	beschikbaar	aan	de	familie.	Ik	leg	uit	wat	ik	doe,	benoem	wat	er
allemaal	zou	kunnen	gebeuren,	waar	behoefte	aan	kan	ontstaan	en	waarvoor	ze	een	beroep	op
mij	kunnen	doen.	De	keuze	ligt	daarna	bij	hen.	Pubers	bijvoorbeeld	hebben	niet	altijd	zin	in
praten,	maar	het	is	wel	fijn	als	ze	weten	dat	ik	er	ben	als	ze	het	nodig	hebben.“

Als	mantelzorger	goed	voor	jezelf	leren	zorgen
Ook	mantelzorgers	kloppen	regelmatig	bij	Gonneke	aan.	“Mantelzorgers	gaan	bijna	standaard
over	hun	grenzen	heen.”	Goed	voor	jezelf	leren	zorgen	is	dan	ook	een	belangrijk	aandachtspunt
in	Gonneke’s	begeleiding	van	mantelzorgers.	Ze	werkt	daarvoor	met	zelfzorgplannen.	Doel	is	te
leren	waarnemen	hoe	je	ervoor	staat	en	na	te	denken	over	wat	jou	in	evenwicht	houdt.	Wat	heb
je	nodig?	Maar	ook:	Welke	mentale	processen	saboteren	dat?	Gonneke	licht	toe:
“Mantelzorgers	denken	dan:	Ja,	ik	wil	wel	graag	dit	of	dat,	maar…en	dan	komt	er	een	redenatie
achteraan	die	dat	onderuit	haalt.	Mensen	denken	snel	dat	het	egoïstisch	is	om	voor	jezelf	te
gaan	zorgen,	maar	dat	is	het	helemaal	niet.	Je	kan	er	pas	echt	goed	voor	je	partner	zijn,	als	je
zelf	niet	onderuit	gaat	en	je	óók	jezelf	blijft	voeden.	Je	moet	recht	doen	aan	je	eigen	noden	en
behoeften.”

Gonneke	helpt	mantelzorgers	dit	soort	patronen	te	doorbreken:	“Ik	ga	het	letterlijk	met	ze
opschrijven.	We	maken	lijsten	van	situaties	en	wat	in	die	situaties	heilzaam	zou	zijn.	Dan	geef	ik
de	opdracht	om	dat	in	de	agenda	te	plannen.	Als	dat	niet	mogelijk	is	gaan	we	kijken	hoe	dat	kan
veranderen,	wie	we	daar	bijvoorbeeld	voor	in	kunnen	schakelen.”

Geen	standaardtraject,	maar	maatwerk
De	begeleiding	vanuit	Liefdevol	rond	Verlies	kan	op	elk	moment	van	de	palliatieve	fase	starten.
Soms	stapt	Gonneke	pas	in	als	het	al	niet	meer	goed	gaat	met	iemand	en	hij	of	zij	of	de	familie
de	situatie	nog	maar	lastig	aankan.	Maar	het	gebeurt	ook	dat	ze	al	vroeg	in	het	ziekteproces
benaderd	wordt.	Dat	is	fijn,	geeft	ze	aan.	“Ik	kan	dan	een	kennismaking	hebben	en	bespreken
welk	proces	de	mensen	ingaan,	wat	er	kan	gaan	gebeuren,	welke	keuzemogelijkheden	er	zijn
en	dat	ze	mij	kunnen	bellen	zodra	ze	iets	nodig	hebben.”	In	alle	gevallen	betreft	het	maatwerk.
“Mijn	eerste	vraag	is	altijd:	Waar	loop	je	op	dit	moment	het	meest	tegenaan?	Ik	doe	waar
behoefte	aan	is	en	wat	goed	voelt	voor	de	cliënt.		Als	het	op	sommige	momenten	even	heel
zwaar	is	kan	iemand	het	prettig	vinden	om	één	keer	in	de	drie	weken	of	zelfs	twee	keer	in	de
week	een	afspraak	te	hebben.	Het	kan	ook	zijn	dat	je	vier	maanden	geen	afspraak	maakt.”	Ook
gebeurt	het	dat	een	familielid	twee	of	drie	jaar	later	opnieuw	aan	de	bel	trekt.	“Dan	is	het	ineens
weer	heel	erg	moeilijk,	doordat	er	nog	iemand	anders	overlijdt,	wat	de	oude	pijn	weer	activeert.
Of	dat	een	kind	gaat	trouwen	en	ze	heel	erg	het	gemis	van	de	partner	voelen.	Of	dat	ze	een
nieuwe	relatie	gaan	krijgen	en	dat	verschrikkelijk	eng	vinden	of	zich		schuldig	voelen	en	alles
weer	in	vol	ornaat	naar	boven	komt.	Dan	bellen	ze	me	op	voor	een	gesprek	en	kunnen	ze
daarna	weer	door.	En	dat	kan	allemaal,	ik	zit	niet	vast	aan	protocollen,	dat	is	heel	erg	fijn.”

Begeleiding	in	de	vorm	van	gesprekken,	oefeningen	en	ritueelbegeleiding
De	begeleiding	is	zowel	praktisch	als	gevoelsmatig	van	aard	en	kan	variëren	van	gesprekken	tot
verschillende	soorten	oefeningen	gericht	op	lichaam	en	geest.	Ook	hier	is	de	behoefte	van	de
cliënt	bepalend.	“Als	dat	nodig	is,	breng	ik	mensen	in	contact	met	hun	eigen	lichaam,	want	daar
huizen	de	emoties	tenslotte.	Als	je	alleen	maar	in	je	hoofd	blijft	ronddraaien,	wordt	de	angst
steeds	groter.	Angst	kost	veel	energie.	Je	blijft	dan	onder	emotionele	hoogspanning	staan.	Je
lichaam	kan	je	echt	terugfluiten	en	daar	moet	je	gewoon	naar	luisteren.	Ik	probeer	mensen	daar
bewust	van	te	maken	en	ze	rust	te	brengen.”

Tijdens	ons	gesprek	wordt	me	steeds	duidelijker	dat	Gonneke	echt	met	haar	cliënten	meeloopt.
“Soms	kunnen	de	dingen	gewoon	te	veel	zijn,	als	je	partner	ongeneeslijk	ziek	is	en	je	ook	nog
een	gezin	moet	draaien	ondertussen.”	In	gesprekken	stimuleert	ze	mensen	hun	gedachten
concreet	te	maken	en	stappen	te	zetten.	Dit	kan	ook	om	gevoelige	zaken	gaan,	zoals	het
gesprek	aangaan	met	een	kind	of	broer	of	zus,	waarmee	het	contact	verslechterd	is.	“Vaak	zijn
er	dingen	binnen	een	familie	die	onuitgesproken	zijn	en	dwarszitten.	Dat	wordt	vervelender	als
iemand	op	sterven	ligt.	Dan	schuren	ze	daar	tegenaan	en	hebben	we	daar	gesprekken	over.”
Gonneke	gaat	met	de	cliënt	op	zoek	naar	de	beste	manier	om	het	contact	aan	te	gaan	en
bereidt	dit	samen	voor.

Liefdevol	rond	Verlies	biedt	handvatten,	rust	en	een	vast	gezicht	in	een	moeilijke	fase
“Waar	ik	erg	blij	mee	ben	is	dat	cliënten	zeggen	dat	ze	zich	heel	veilig	en	gezien	voelen.	Ze
geven	aan	dat	het	fijn	is	bevestiging	te	krijgen	en	dat	het	helpt	om	stappen	te	nemen	die	ze
anders	niet	zouden	durven	nemen.	Ze	voelen	meer	vrijheid	doordat	ze	alles	bij	mij	kunnen	uiten.
Ik	schrik	niet	van	heftige	emoties,	alles	kan	benoemd	worden.”

Wat	cliënten	ook	erg	waarderen	is	dat	Gonneke	gedurende	het	gehele	ziekteproces
beschikbaar	is	en	ook	na	het	overlijden	benaderd	kan	worden	door	de	nabestaanden.	“Ik	hoef
helemaal	niet	elk	moment	op	de	stoep	te	staan,	totaal	niet	zelfs,	maar	het	is	wel	heel	fijn	dat	ik
de	persoon	nog	gekend	heb	en	het	proces	ken,	dat	maakt	het	rustiger.	Mensen	hoeven	niet
steeds	opnieuw	hun	verhaal	te	doen.”

De	passie	die	in	het	hele	gesprek	voelbaar	is	bij	Gonneke	verwoordt	ze	prachtig	aan	het	eind
van	ons	gesprek.	“Het	zijn	heel	bijzondere	processen.	Ik	voel	me	ongelooflijk	dankbaar	dat	ik
word	toegelaten	op	zulke	levensbelangrijke	momenten.

Het	is	natuurlijk	mega	intiem	om	daar	een	buitenstaander	bij	te	hebben.	Dat	ik	überhaupt
vertrouwd	word,	daar	voel	ik	nederigheid	en	dankbaarheid	voor,	naar	de	mensen	met	wie	ik
werk.	Dat	ik	erbij	mag	zijn	en	dat	ik	hen	mag	helpen	in	dit	stukje.	Ja,	ik	word	wel	erg	blij	van	dit
werk.”

Meer	informatie	over	Liefdevol	rond	Verlies	kun	je	vinden	op	www.liefdevolrondverlies.nl	
Gonneke	is	elke	dag	van	de	week	tot	22.00	uur	bereikbaar	op		06	-136	57	553.
Je	kunt	ook	contact	opnemen	via	mail:	info@liefdevolrondverlies.nl

Ik	heb	het	leven	lief,	

De	bergen	en	de	dalen

De	warme	zonnestralen,	

Ik	heb	het	leven	lief’’

(Toon	Hermans)

Madelon	 Siep,	 Coördinator	 Solidez	 Mantelzorg,	 is	 op	 bezoek	 geweest	 bij	 het	 Toon
Hermans	 Huis	 in	 Arnhem.	 Zij	 werd	 daar	 ontvangen	 door	 Hanneke	 van	 Woerden,	 de
coördinator	van	het	huis,	Guido	van	het	bestuur	en	door	vrijwilligers	Sylvia	en	Rietje.	

Het	Toon	Hermans	huis	is	een	inloophuis	voor	iedereen	in	Arnhem	en	omgeving	die	met	kanker
te	maken	heeft	of	heeft	gehad.	Zowel	 (ex)-kankerpatiënten	als	hun	naaste	omgeving:	partner,
gezin,	familie,	vrienden,	collega’s.	Mensen	die	hulp	zoeken	bij	het	omgaan	met	die	gevolgen	en
bij	het	weer	op	de	rails	krijgen	van	hun	leven.

Het	huis	is	gevestigd	in	het	oude	St.	Peters	Gasthuis.	Om	de	inloop	te	bezoeken	of	gebruik	te
maken	van	de	activiteiten	die	zij	aanbieden	hoef	 je	niet	 (meer)	onder	behandeling	 te	zijn.	Het
huis	is	er	niet	alleen	voor	de	mensen	met	kanker,	ook	voor	naasten	biedt	het	een	plek.

In	het	huis	heerst	een	informele	sfeer.	De	grote	tafel	nodigt	uit	om	een	kop	koffie	te	drinken.	Uit
de	verhalen	van	de	aanwezigen	blijkt	dat	persoonlijke	aandacht	en	aansluiten	bij	de	behoeften
van	de	bezoekers	centraal	 staan.	Geschoolde	vrijwilligers	ondersteunen	de	bezoekers	om	op
eigen	tempo	en	op	hun	eigen	manier	de	draad	van	het	leven	weer	op	te	pakken.	En	dat	gebeurd
op	diverse	manieren.	Er	zijn	diverse	ruimtes,	die	voor	verschillende	doeleinden	gebruikt	worden.
Er	 is	 een	massage	 ruimte	 die	 o.a.	 voor	Reiki	 gebruikt	wordt.	 Er	 is	 een	 ruimte	waar	 yoga	 en
schilderlessen	plaatsvinden.	Er	is	een	leeshoek	en	dus	een	grote	tafel	waar	men	een	gesprek
met	elkaar	aan	kan	gaan.	Er	zijn	gespreksgroepen	en	individuele	gesprekken	zijn	ook	mogelijk.

Het	 Toon	 Hermans	 huis	 werkt	 samen	 met	 andere	 behandelaars	 en	 instellingen	 in	 de
(para)medische	zorg	en	professionele	psychosociale	zorg.	Voorbeelden	hiervan	zijn	huisartsen,
ARTI,	oncologiecentrum	Rijnstate.

Inwoners	 van	 Wageningen	 zijn	 welkom	 in	 het	 inloophuis.	 Benieuwd	 geworden	 naar	 wat	 zij
allemaal	 aanbieden,	 neem	 een	 kijkje	 op:	www.thharnhem.nl	 Het	 huis	 is	 gevestigd	 aan	 de
Stadhoudersstraat	60	in	Arnhem.

Rouwwoordenboek
Hoe	kan	je	rouw	nou	verwoorden?	Dat	is	een	vraag	die	Babet
zich	vaak	stelde	na	het	overlijden	van	haar	moeder.	Na	haar
moeders	dood	realiseerde	zij	zich	dat	ze	haar	ervaringen	en
gevoelens	niet	met	bestaande	woorden	kon	beschrijven.	In	de
jaren	die	volgden	onderzocht	ze	haar	ervaringen	van	rouw,
wat	is	uitgemond	in	een	taal	die	ervaringen	ontrafelt.

In	dit	rouwwoordenboek	staan	deze	zelfbedachte	woorden
voor	rouw	en	verlies,	ondersteund	door	nieuwe	beelden.	Het
is	het	boek	dat	Babet	zelf	had	willen	lezen	nadat	haar	moeder
overleed.	

Het	Rouwwoordenboek	is	een	project	van	Verlieskunst	van	Babet	te	Winkel.	Met	Verlieskunst	is
zij	op	een	missie	om	een	nieuwe	(beeld)taal	te	creëren	voor	verlies	en	rouw.	Haar	visie	is	dat
we	het	niet	kunnen	laten	zitten	bij	‘woorden	schieten	tekort’.

Samen	met	illustratoren	en	kunstenaars	creëert	ze	een	divers	assortiment	Verlieskaarten
(alternatieve	condoleancekaarten).	Zodat	we	een	reservoir	hebben	om	uit	te	putten	als	jij	of
iemand	om	je	heen	met	verlies	wordt	geconfronteerd.	Haar	motto?	Omdat	je	het	wel	zelf,	maar
niet	alleen	hoeft	te	doen.

De	bijzondere	kaarten	van	verlieskunst
Ze	maken	kaarten	voor	verlies	met	daarop	fijnere	woorden	dan	het	vaak	koude	‘gecondoleerd’
of	‘met	oprechte	deelneming’.	De	meiden	van	@verlieskunst	zijn	daarmee	op	een	missie	om
(beeld)taal	te	creëren	voor	verlies.

Dinsdag	6	september	–	Mantelzorgcafé:	Check-in	bij	jezelf

Onze	dagen	zitten	volgepropt	en	het	is	een	grote	uitdaging	om
voorbij	 de	 oppervlakte	 van	 ons	 bestaan	 te	 kijken.	 Toch
verlangen	we	er	 juist	naar	om	te	groeien	in	bewustzijn.	Wil	 jij
ook	beter	leren	om	je	behoeften	aan	te	voelen	en	deze	ook	te
vervullen?	En	leren	op	een	mindful	wijze	naar	je	dag	te	kijken,
om	 vervolgens	 de	 rest	 van	 je	 dag	 gevoelsmatig	 beter	 met
zelfcompassie,	 rust	en	bewustzijn	aan	 te	pakken?	Dan	 is	dit
mantelzorgcafé	iets	voor	jou!

Tijdens	dit	mantelzorgcafé	gaan	we	aan	de	slag	met	‘Check-in
Cards’.	‘Check-in	Cards’	leert	je	om	dagelijks	te	werken	met	dat	wat	zich	aandient	in	jouw	leven.
De	kaarten	helpen	op	praktische	en	rustgevende	wijze	om	te	leren	beter	voor	jezelf	te	zorgen.	
De	vragen	die	erop	staan	zijn	doeltreffend	raak.	Je	kunt	 jezelf	er	dagelijks	op	elk	moment	van
de	dag	mee	coachen.

Werkwijze
Check-in	Cards	 reikt	 je	 de	 handvatten	 aan	 om	 het	 echte	 gesprek	met	 jezelf	 te	 voeren.	Door
jezelf	 de	 juiste	 vragen	 te	 stellen,	 word	 je	 uitgenodigd	 om	 naar	 jezelf	 te	 luisteren	 en	wordt	 je
bewuster	 van	 je	 eigen	 behoeften.	 Deze	 kaarten	 zijn	 een	 praktische	 manier	 om	 dagelijks
afgestemd	 in	 het	 leven	 te	 (blijven)	 staan.	 Het	 is	 een	 tool	 om	 een	 dieper	 bewustzijn	 te
ontwikkelen.	Aan	de	hand	van	de	kaart	wordt	je	meegenomen	in	een	proces	van	loslaten	wat	je
niet	meer	dient	en	verwelkomen	wat	 je	wel	wilt.	Je	hebt	er	buiten	de	kaarten	niemand	anders
voor	nodig.	Er	zijn	45	check-in	kaarten	die	 je	kunnen	 inspireren,	elk	met	een	unieke	 flow,	om
naar	jezelf	te	luisteren	en	je	innerlijke	wijsheid	aan	te	spreken.	Tijdens	deze	bijeenkomst	zullen
we	met	een	aantal	van	deze	kaarten	werken.

"Werken	 met	 Check-in	 Cards	 is	 een	 continu	 proces	 van	 ‘wakker’	 worden,	 herinneren	 en
afstemmen."

Je	leert	heel	concreet	hoe	je	in	elke	situatie:
1:	Je	eigen	wijsheid	aan	kunt	spreken
2:	Jezelf	naar	het	midden,	terug	in	afstemming	kunt	brengen
3:	De	verbinding	met	jezelf	verstevigt

Wanneer	en	waar?
Op	dinsdag	6	september	van	13.00	 tot	15.00	uur	 in	't	Palet	 (vergaderruimte	op	de	2e	etage),
Rooseveltweg	408a	in	Wageningen.	

De	kosten	zijn	€	7,50	(koffie/thee	en	materialen).	Er	is	plaats	voor	maximaal	8	deelnemers.

Aanmelden	vóór	donderdag	1	september	2022	via	Solidez	Mantelzorg,	bel	0317-	46	88	18	of
stuur	een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl
	

10	en	11	september	-	Het
Wagenings	Werktheater	speelt:			
		Mijn	moeder	
Als	u	denkt,	ik	krijg	geen	bezoek,	
dan	kijkt	u	maar	naar	die	bloemen.	
En	dan	ziet	u	dat	u	wel	bezoek	krijgt.

Het	Wagenings	Werktheater	brengt	een	eigen	bewerking	van
Joop	Admiraals	‘U	bent	mijn	moeder’.	Een	theaterstuk	dat	een
eerlijk	en	aangrijpend	beeld	geeft	van	het	leven	van	een	80-
jarige	vrouw	met	dementie,	die	elke	zondag	plichtsgetrouw
door	haar	zoon	wordt	bezocht.

Humor	en	verdriet	wisselen	elkaar	in	hoog	temp	af,	terwijl	moeder	door	de	tijd	wordt	ingehaald
en	rollen	zich	omkeren.	We	zien	één	van	de	vele	bezoekjes	die	Joop	aan	zijn	moeder	brengt	en
waarop	hij	het	stuk	heeft	gebaseerd.	In	de	proloog	vertelt	de	regisseur	Jan	Ritsema	hoe	het
repetitieproces	verloopt.	Het	stuk	stamt	uit	1981	en	lijkt	nog	altijd	actueel.

Wanneer	en	waar?
Op	9	en	10	september	2022	om	20.30	uur	in	de	Theaterzaal	De	Wilde	Wereld	in	Wageningen.

Het	Wagenings	Werktheater	komt	het	stuk	ook	graag	spelen	op	locatie	voor	specifieke
doelgroepen	zoals	mantelzorgers,	vrijwilligers	en	zorg-	en	welzijnsmedewerkers.	De	voorstelling
is	eerder	opgevoerd	in	het	Odensehuis	Wageningen.	Heb	je	hiervoor	interesse?	Neem	dan
contact	op	met	Corrie	Kamphuis	via	kamphuisve@gmail.com	of	06	-	41	11	90	61.

Maandag	12	september	–	Mantelzorgcafé:	Indonesisch
kookcafé	

Onder	begeleiding	van	twee	Indonesische	vrijwilligers	gaan
we	met	elkaar	een	heerlijke	maaltijd	bereiden,	die	we	ook
gezamenlijk	eten.

Wanneer	en	waar?
Maandag	12	september	van	15.00	tot	18.30	uur	in	Huis	van	de	Wijk	de	Nude,	Kortestraat	2	in
Wageningen.	

Deelname	is	gratis,	maximaal	aantal	deelnemers	is	15	mantelzorgers.	

Aanmelden	vóór	donderdag	8	september	2022	via	Solidez	Mantelzorg,	bel	0317-46	88	18	of
stuur	een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl.	

Donderdag	15	september	-	Informatiebijeenkomst:	Zorg
in	de	laatste	fase	van	het	leven	

Het	Startpunt	organiseert	een	bijeenkomst	over	zorg	in	de
laatste	fase	van	het	leven.	Praten	over	de	dood	is	waardevol.
Het	geeft	verbinding	en	duidelijkheid.	Daarom	is	het
belangrijk	om	te	doen.	Als	uw	wensen	bekend	zijn	bij	uw
naasten	en	behandelaar(s),	dan	kan	er	later	zoveel	mogelijk
rekening	mee	worden	gehouden.	Iedereen	die	meer	wil	weten	over	dit	onderwerp	is	van	harte
welkom.

De	volgende	onderwerpen	komen	aan	bod:
Wanneer	spreek	je	over	de	laatste	levensfase?
Wat	is	palliatieve	zorg?
Wat	is	euthanasie	en	wat	is	het	verschil	met	palliatieve	sedatie?
Welke	vormen	van	zorg	zijn	er	in	de	laatste	levensfase?	Waar	kan	de	zorg	plaatsvinden?
Met	wie	bespreekt	u	uw	zorgwensen	en	wat	legt	u	waar	vast?
Wat	kan	Netwerk	Palliatieve	Zorg	Veluwe	Vallei	betekenen?

Waar	en	wanneer?
Donderdag	15	september	van	14.00	tot	16.00	uur	bij	Thuis	Wageningen,	Stationsstraat	32	in
Wageningen.

Organisatie
Het	Startpunt	organiseert	de	bijeenkomst	samen	met	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	regio
Gelderse	Vallei.	Verschillende	medewerkers	van	dit	Netwerk	Palliatieve	Zorg	geven	uitleg:	
	

Een	gespecialiseerde	longverpleegkundige	van	Opella
De	netwerkcoördinator	Palliatieve	Zorg	regio	Gelderse	Vallei
De	directeur	van	Hospice	Wageningen	Renkum
De	coördinator	van	de	Vrijwillige	Palliatieve	Terminale	Zorg	Wageningen

Aanmelden
Deelnemen	aan	de	bijeenkomst	is	gratis.	Aanmelden	kan	via	deze	link.	

Interessante	websites
Praat	erover
Vierluik	over	de	laatste	levensfase
Ik	wil	met	je	praten
	

Donderdag	13	oktober	-	Mantelzorgcafé:
BordjeVol
Mantelzorgers	hebben	vaak	veel	op	hun	bordje.	Soms	ligt
overbelasting	op	de	loer.

BordjeVol	Mantelzorg	geeft	breed	inzicht	in	de
zorggerelateerde	taken	én	alle	andere	dingen	die	deel
uitmaken	van	iemands	leven.	De	methode	helpt	je	als
mantelzorger	om	keuzes	te	maken	en	bijvoorbeeld	hulp	van

anderen	in	te	schakelen.

Tijdens	deze	bijeenkomst	gaan	we	aan	de	slag	met	BordjeVol,	dit	geeft	spelenderwijs	inzicht	in
je	eigen	leven.	Wat	zijn	energievreters	en	energiegevers,	welke	veranderingen	zijn	wenselijk	en
wat	helpt	daarbij?

Ervaringen	van	mantelzorgers:	"concreet",	"maakt	bewust",	"geeft	erkenning",	"zet	aan	het
denken",	"positief	confronterend",	"biedt	eigen	regie",	"activerend".

Waar	en	wanneer?
Donderdag	13	oktober	van	10.00	tot	12.00	uur	in	’t	Palet,	Rooseveltweg	408a	in	Wageningen,
vergaderruimte	op	de	2e	etage.

Aanmelden
De	bijeenkomst	is	gratis	en	er	kunnen	maximaal	8	deelnemers	meedoen.	Meld	je	aan	voor
maandag	10	oktober	Mantelzorg	Wageningen,	bel	0317-	46	88	18	of	stuur	een	e-mail
naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl	

Facebook Website

Augustus	2022	 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	augustus	2022

Beste	mantelzorger,	

Wist	je	dat	er	in	Nederland	ongeveer	300.000	mensen	zorgen	voor	iemand	in	de	palliatieve
fase?	Gemiddeld	besteden	ze	daar	25	uur	per	week	aan.	Dat	is	voldoende	aanleiding	om	stil	te
staan	bij	deze	groep	mantelzorgers.

Zorgen	begint	vaak	met	iets	kleins.	Die	kleine	vormen	van	hulp	kunnen	zich	flink	uitbreiden.	Als
er	sprake	is	van	een	ongeneeslijke	ziekte,	ontstaat	er	een	nieuwe	situatie.	Je	weet	dat	de	zorg
een	keer	gaat	eindigen.	Enerzijds	is	het	zorgen	nog	steeds	vanzelfsprekend.	Het	kan	je	een
goed	gevoel	geven:	het	is	fijn	om	er	voor	de	ander	te	kunnen	zijn.	Anderzijds	kan	het	als	zwaar
worden	ervaren.

In	deze	nieuwsbrief	staan	we	stil	bij	de	mantelzorg	voor	mensen	in	de	laatste	levensfase.	Dit
wordt	ook	wel	de	palliatieve	fase	genoemd.	Deze	begint	zodra	duidelijk	wordt	dat	de	ziekte
ongeneeslijk	is	en	iemand	niet	meer	beter	kan	worden.	Wie	of	wat	kan	jou	ondersteunen	bij	de
zorg?	Wat	is	helpend?

Heb	je	vragen	of	wil	je	meer	informatie?	Bel	met	Solidez	Mantelzorg	via	0317	468818	of	stuur
een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl		

Palliatieve	zorg,	wat	is	dat	eigenlijk?
Zorg	voor	mensen	die	niet	meer	beter	worden	en	hun	naaste	omgeving
Zorg	die	gericht	is	op	kwaliteit	van	leven	en	vermindering	van	klachten.
Zorg	die	lang	of	kort	kan	duren:	dagen,	weken,	maanden	of	jaren.
Totale	zorg,	want	de	zorg	is	niet	alleen	gericht	op	lichamelijke	aspecten,	maar	ook	op
psychische,	sociale	of	spirituele.
Ziekte-overstijgende	zorg,	want	de	zorg	is	gericht	op	ziekten	waarvoor	geen	genezing
mogelijk	is,	denk	bijvoorbeeld	aan	kanker,	hartfalen,	COPD	(chronische	longziekten)	en
hersenaandoeningen	zoals	dementie,	beroerte	of	ALS.

In	de	video	informeren	je	over	de	betekenis	van	de	palliatieve	zorg	en	het	belang	van	het	goed
doorlopen	van	de	palliatieve	fase.	De	huisarts	speelt	hier	een	belangrijke	rol	in.

Wie	geeft	palliatieve	zorg?
Palliatieve	zorg	krijg	je	niet	alleen	van	je	huisarts	of	specialist.	In	de	palliatieve	zorg	zijn	veel
meer	zorgverleners	om	je	te	helpen.	Afhankelijk	van	je	persoonlijke	situatie	kun	je	bijvoorbeeld
ook	hulp	krijgen	van	de	thuiszorg,	fysiotherapeut,	geestelijk	verzorger	of	diëtist.	Het	kan	dus
dezelfde	zorgverlener	zijn,	die	je	al	hebt.	Het	verschil	is	dat	de	zorg	nu	focust	op	kwaliteit	van
leven.

In	elke	regio	werken	zorgverleners	samen	in	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg,	zodat	je	altijd
palliatieve	zorg	dichtbij	hebt.	Bekijk	de	palliatieve	zorg	in	de	regio	Wageningen.		

Het	verloop	van	de	palliatieve	fase	
De	palliatieve	fase	begint	als	genezing	niet	(meer)	mogelijk	is	of	als	het	levenseinde	door
kwetsbaarheid	in	zicht	komt.	Dat	kan	een	eerste	moment	zijn	om	in	gesprek	te	gaan	over
vooruitzichten,	wensen	voor	(verdere)	behandeling,	begeleiding	en	zorg.	Tevens	kunnen	er	dan
afspraken	worden	gemaakt	over	wat	(niet	meer)	moet	worden	gedaan	als	de	ziekte	verergert,	er
complicaties	optreden,	of	de	stervensfase	aanbreekt.

Lees	hier	de	informatie	voor	patiënten	en	naasten.

Je	wensen	onderzoeken
De	volgende	vragen	helpen	je	om	een	duidelijke	beeld	te	vormen	van	je	eigen	wensen	rondom
palliatieve	zorg

Ziekte:	wat	weet	je	van	je	ziekte	en	de	gevolgen	voor	je	conditie	en	wat	is	je
toekomstverwachting?
Emoties:	waar	hoop	je	op?	Waar	ben	je	bang	voor?
Doelen:	wat	zijn	je	wensen	of	doelen?	Wat	wil	je	nog	kunnen?
Lasten:	wat	ben	je	bereid	om	wel/niet	op	te	geven	en/of	te	doorstaan?
Dagelijks:	hoe	ziet	een	goede	dag	er	voor	je	uit?
Belemmeringen:	zijn	er	dingen	die	aangepakt	of	geregeld	moeten	worden,	qua	hulp	of
verzorging,	financieel	of	juridisch?
Naasten:	wie	zijn	je	naasten	en	hoe	zien	zij	hun	en	jouw	toekomst?
Overig:	wat	is	nodig	dat	de	zorg	nog	meer	van	je	weet	om	je	goed	te	kunnen	helpen?

Bekijk	ook	de	brochure	‘Praat	op	tijd	over	uw	levenseinde	van	KNMG	en	de
patientenfederatie’.	

Mantelzorg	in	de	palliatieve	fase
Mantelzorg	geven	aan	een	naaste	die	in	de	laatste	fase	van	het	 leven	verkeert	kan	erg	zwaar
zijn.	 Waarin	 onderscheid	 mantelzorg	 in	 palliatieve	 fase	 zich	 van	 andere	 vormen	 van
mantelzorg?	Wanneer	begint	de	palliatieve	 fase?	Welke	ondersteuning	hebben	mantelzorgers
nodig?	In	dit	artikel	bundelt	Movisie	kennis	over	mantelzorg	in	de	palliatieve	fase.
	
Leven	tot	het	einde	
Als	 mensen	 de	 diagnose	 van	 een	 ongeneeslijke	 ziekte	 krijgen,	 gaat	 de	 aandacht	 in	 eerste
instantie	 vooral	 naar	 de	 acute	 zorgvraagstukken.	 Wat	 zijn	 de	 mogelijkheden	 voor	 pijn-	 en
symptoombestrijding?	Wat	is	de	levensverwachting?	Maar	op	het	moment	van	de	diagnose	van
bijvoorbeeld	kanker,	taaislijmziekte	of	dementie	staan	mensen	vaak	nog	midden	in	het	leven.	Ze
werken,	hebben	een	gezin,	sporten.

Zingeving
‘Op	enig	moment	zal	werken	niet	meer	gaan.	Dan	komen	er	vragen	over	werk	en	inkomen.	En
of	de	huidige	woning	nog	bewoonbaar	blijft.	Of	er	gaan	opvoedingsvraagstukken	spelen.	Wat
kun	 je	 van	 je	 puberkinderen	 verwachten	 qua	 mantelzorg?	 En	 ongeacht	 de	 leeftijd	 zijn	 er
existentiële	vragen	over	zingeving	en	van	betekenis	zijn	voor	de	naasten.’	Dit	zijn	vraagstukken
die	samen	met	het	Startpunt	Wageningen	uitgezocht	kunnen	worden.

Complementaire	zorg
Dit	 is	 aanvullende	 zorg,	 bedoeld	 om	 ontspanning	 te	 bieden	 en	 pijn,	 angst	 en	 onrust	 te
verminderen.	Muziek	is	voor	velen	zo’n	vorm,	waardoor	de	zorgen,	pijn	en	de	ongemakken	even
vergeten	worden.	Het	vervullen	van	een	laatste	wens,	heel	klein	of	behoorlijk	groot,	is	een	heel
ander	 voorbeeld	 van	 complementaire	 zorg.	 Stichting	 Ambulance	Wens	 Nederland	maakt	 het
mogelijk.	 Andere	 voorbeelden	 zijn	 klassieke	 massage,	 etherische	 oliën,	 aromatherapie	 en
ontspanningsoefeningen.

Beeldende	begeleiding
Voor	deze	vorm	van	begeleiding	is	het	niet	nodig	dat	je	zelf	ook	creatief	bent.	En	het	is	anders
dan	bezigheidsactiviteiten	of	therapie.		Het	doel	van	beeldende	begeleiding	is	een	bijdrage	aan
de	 kwaliteit	 van	 leven	 en	 het	 ondersteunen	 bij	 het	 afscheid	 nemen	 van	 het	 leven	 en	 van
dierbaren.		Het	is	een	andere	manier	om	met	emoties	om	te	gaan,	als	woorden	tekortschieten.
Het	 kan	 rust	 geven,	 ontspanning	 en	 verbinding.	 Het	 samen	 bezig	 zijn	 op	 zich	 kan	 al
betekenisvol	 zijn.	 Mensen	 willen	 vaak	 iets	 nalaten	 aan	 hun	 dierbaren	 en	 hen	 verrassen.
Beeldend	materiaal	dat	gebruikt	wordt	zijn	bijvoorbeeld	klei,	verf,	kraaltjes,	bedeltjes	en	houten
doosjes.
Wil	je	meer	weten	kijk	dan	op	de	website	www.netwerkbeeldendebegeleiding.nl

Muziek
Muziek	 kan	 helpen	 als	 je	 ziek	 bent.	 Muziek	 luisteren	 kan	 troostend	 of	 kalmerend	 zijn.	 Of	 je
energie	en	kracht	geven.	Ook	kan	muziek	een	fijne	uitlaatklep	zijn	voor	emoties.
Muziek	kan	een	positieve	 invloed	hebben	op	 je	 lichaam	en	op	emoties	en	gedachten.	Muziek
kan:

je	rustiger	of	juist	actiever	maken
voor	afleiding	zorgen
houvast	en	rust	bieden
fijne	herinneringen	oproepen
emoties	oproepen
helpen	bij	het	uiten	van	emoties.

Stichting	Ambulance	Wens	Nederland	
Deze	stichting	vervult	gratis	wensen	voor	terminale,	immobiele	patiënten	die	afhankelijk	zijn	van
liggend	vervoer	en	medische	zorg.	De	stichting	bestaat	uit	270	medisch	geschoolde	vrijwilligers
en	beschikt	over	zeven	ambulances,	zo	ontworpen	dat	de	patiënt	naar	buiten	kan	kijken	door
geblindeerde	 ramen.	 Naast	 de	 chauffeur	 gaat	 er	 altijd	 een	 verzorgende	mee.	 De	 organisatie
werkt	niet	met	een	wachtlijst.

Wie	een	wens	van	een	 terminaal	zieke	naaste	of	cliënt	wil	 laten	vervullen,	kan	op	de	website
www.ambulancewens.nl	een	wensenformulier	invullen.	

Kun	je	al	rouw	voelen	wanneer	iemand	er	nog	is?
Soms	heb	 je	het	gevoel	dat	 je	 iemand	 langzaam	kwijtraakt.	Diegene	 is	er	nog,	maar	eigenlijk
neem	 je	 al	 een	 beetje	 afscheid.	Dit	 artikel	 van	Flow	gaat	 daarover.	Rachel	 verteld	 over	 haar
oma	die	door	Parkinson	 totaal	veranderd	 is.	Ze	snijd	het	onderwerp	voorrouw	aan	en	spreekt
hierover	met	Myrthe	Geerts.

Zei	zegt	over	voorrouw:		 ‘’Voor	mij	gaat	het	over	verlies,	afscheid	nemen,	over	iets	wat	er	niet
meer	is	maar	wat	je	wel	had	gewild	of	wat	wel	is	geweest.	Dat	kan	dus	ook	een	vriendschap	of
een	relatie	zijn	die	over	is,	of	gezondheid.’’

Lees	het	artikel	

Levenstestament	of	volmacht?
Wat	het	verschil	is	tussen	levenstestament	en	volmacht	wordt	uitgelegd	op	de	website	van	de
beroepsvereniging	mantelzorgmakelaars.	

Wil	 je	 meer	 informatie	 hierover	 ontvangen,	 dan	 kun	 je	 contact	 opnemen	 met	 Solidez
Mantelzorg.	Wij	beschikken	over	de	‘special	goed	vertegenwoordigd’	van	MantelzorgNL.
Contact:	0317-468818	of	mantelzorgwageningen@solidez.nl

Zo	denk	ik	erover,	Mijn	wilsverklaring	voor	zorg	en	behandeling	in	de	toekomst
Hierin	kun	je	drie	wilsverklaringen	invullen:	een	zorgverklaring,	niet-reanimeerverklaring	en/of
euthanasieverklaring.	Je	kunt	dit	vinden	op	www.palvooru.nl	>	wisverklaring

De	geestelijk	verzorger	is	er	voor	iedereen
Als	je	thuis	woont	kun	je	begeleiding	krijgen	van	een	geestelijk	verzorger.	Geestelijke	verzorging
thuis	 is	 er	 voor	 iedereen	die	 behoefte	 heeft	 aan	ondersteuning	bij	 vragen	over	 het	 leven.Van
jong	tot	oud,	iedereen	krijgt	 in	zijn	of	haar	leven	te	maken	met	ingrijpende	veranderingen.	Van
een	relatie	die	stukloopt,	verlies	van	werk	of	gezondheid,	de	geboorte	van	een	kind,	of	afscheid
van	een	naaste.

Deze	veranderingen	brengen	levensvragen	met	zich	mee.	Zulke	vragen	zijn	normaal	en	horen
bij	het	leven.	En	ze	zijn	niet	altijd	eenvoudig	te	beantwoorden.	Het	kan	dan	prettig	en	zinvol	zijn
om	te	praten	met	iemand	die	hier	speciaal	voor	is	opgeleid.

Een	vertrouwelijk	gesprek	met	een	geestelijk	verzorger	kan	opluchten,	ondersteuning	geven	bij
het	nemen	van	belangrijke	beslissingen	of	nieuw	perspectief	bieden	om	weer	verder	te	kunnen.
Dit	kan	nu	in	jouw	vertrouwde	thuissituatie.

De	geestelijk	verzorgers	zijn	er:
Voor	iedereen	van	50	jaar	of	ouder	met	levensvragen.
Voor	iedereen,	ongeacht	leeftijd,	die	ongeneeslijk	ziek	is	en	hun	familieleden/vrienden.

Om	met	 een	 geestelijk	 verzorger	 te	 kunnen	 praten	 is	 er	 geen	 verwijzing	 nodig.	 Je	 kunt	 zelf
contact	opnemen,	dit	kan	ook	via	de	huisarts,	de	praktijkondersteuner	van	de	huisarts	 (POH),
de	wijkverpleegkundige	of	een	andere	hulpverlener.

Regionaal	Centrum	voor	Levensvragen	Gelderland
Email:	info@levensvragenindevallei.nl
Telefoon:	06-58885781
Website:	www.levensvragenindevallei.nl/

Meer	informatie
Meer	informatie	over	geestelijke	verzorging	vind	je	in	het	boek	‘Hoe	kan	ik	nu	verder?’.	Het	geeft
handvatten	en	tips	over	wat	je	zelf	kunt	doen	om	een	nieuwe	balans	te	vinden.	En	het	laat	zien
welke	hulp	je	kunt	inschakelen.	Te	bestellen	via	deze	link.		

Boeken-	en	bladentips

Benieuwd	naar	de	kaarten?	Je	kunt	ze	bekijken	op	hun	website	
Lees	ook	het	artikel	dat	Flow	schreef	over	Verlieskunst.

Verdriet	en	rouw:	zo	ga	je	ermee	om
Het	hoort	bij	het	leven:	verlies.	Maar	wat	als	het	je	ook	echt	overkomt?	Hoe	ga	je	om	met	groot
verdriet	en	rouw?

Otje	van	der	Leij	schrijft	over	haar	eigen	ervaring,	de	emotionele	aardbeving,	het	verder	kunnen,
het	gewone	leven,	hulp	vragen	bij	groot	verdriet,	creatieve	energie,	de	kracht	van	muziek	en	dat
je	niet	alleen	bent	in	het	verdriet	dat	je	ervaart.
Lees	het	artikel	hier.	

Als	ik	er	niet	meer	ben
Goed	omgaan	met	de	laatste	fase	van	het	leven.

Manu	Keirse	 over	 de	 laatste	 fase	 van	 het	 leven	 Je	 leeft	maar	 één	 keer,	maar	 hetzelfde	 kan
gezegd	worden	van	sterven.	Dit	boek	is	bedoeld	voor	iedereen	die	zich	wil	voorbereiden	op	het
levenseinde,	maar	ook	voor	mensen	die	anderen	hierin	willen	bijstaan.	Dit	boek	is	te	bestellen
via	deze	link.		

Vingerafdruk	van	verdriet
Woorden	van	bemoediging

Onmisbare	steun	voor	iedereen	die	met	verlies	wordt	geconfronteerd	Vingerafdruk	van	verdriet
is	een	kostbaar	geschenk	voor	een	ander	of	voor	 jezelf.	Het	 is	een	boek	over	 leven,	over	het
emotionele	 leven	 van	 iemand	 die	 wordt	 geconfronteerd	 met	 het	 verlies	 van	 een	 dierbaar
iemand.	Het	 is	 niet	 bedoeld	 om	 in	 één	 keer	 uit	 te	 lezen,	 of	 om	 eenmaal	 te	 lezen	 en	weg	 te
leggen,	maar	om	telkens	weer	ter	hand	te	nemen.	Dit	boek	is	te	bestellen	via	deze	link.		

Little	Universe	–	Kleine	gedichtjes	met	een	groot	hart

Gaan
als	alles	voor	altijd	was

zou	het	leven	heel	anders	voelen
zo	gewoon
zo	normaal

de	dagen	zouden	hun
betekenis	verliezen

als	we	nooit	meer	zouden	gaan
Britt	Nelissen	-	Little	Universe

Poëzie	in	de	chaos	te	bestellen	via	deze	link

Activiteitenoverzicht	mantelzorgers

Woensdag	28	september	-	Webinar	seksualiteit	en	intimiteit

Wanneer	je	partner	ziek	is,	dan	kan	dat	gevolgen	hebben	voor	jullie	seksualiteit	en	intimiteit.	Er
kunnen	problemen	ontstaan	door	de	ziekte	zelf	en	door	de	behandelingen	die	iemand
ondergaat.	De	balans	in	geven	en	nemen	verandert.	De	onderlinge	relatie	verandert	doordat
jouw	rol	verandert.	Ben	je	nog	wel	echt	de	partner	of	ben	je	vooral	de	zorgverlener	van	je
partner	geworden?

Onze	deskundigen	informeren	je	over	lichamelijke		en	psychische	gevolgen	van	ziekte	die	van
invloed	kunnen	zijn	op	seksualiteit	en	intimiteit.	En	over	welke	stappen	je	zelf	kunt	zetten.	Hoe
vind	je	een	nieuw	evenwicht	in	de	rollen	binnen	de	relatie?

Het	webinar	is	speciaal	voor	mantelzorgers	van	alle	leeftijden,	die	zorgen	voor	hun	partner.	Je
kunt	het	alleen,	maar	ook	samen	met	je	partner	volgen.	Wil	je	meer	weten	over	veranderende
rollen,	seksualiteit	en	intimiteit,	meld	je	dan	aan.

Praktische	informatie
Gratis	webinar	voor	leden	op	28	september,	van	20.00	–	21.00	uur
Het	webinar	wordt	via	Zoom	gegeven.	Uiterlijk	1	dag	voor	het	webinar	ontvang	je	de
uitnodiging	met	de	link	naar	het	Webinar
Het	webinar	wordt	gegeven	door	Marga	IJland	(gynaecoloog	en	seksuoloog),	Henk	Elzevier
(uroloog	en	seksuoloog)	en	Nienke	Dekkinga	(consulent	seksuele	gezondheid)
Het	webinar	is	gratis	voor	leden	van	MantelzorgNL.

Interesse	in	het	webinar	maar	geen	lid	van	MantelzorgNL?
Voor	slechts	€	23,-	kun	je	je	aanmelden.	Maar	word	je	lid	voor	diezelfde	€	23,-	dan	kun	jij	je
gelijk	gratis	aanmelden	voor	het	webinar	seksualiteit	en	intimiteit.	Daarnaast	profiteer	je	van
vele	andere	voordelen	van	het	lidmaatschap.	Ga	naar	mantelzorg.nl/lidworden	en	schrijf	je
snel	in	voor	het	webinar.

Aanmelden	kan	via	deze	link	

Webinar	4	oktober	-	Als	meer	intensieve	zorg	thuis	of	opname	in	verpleeghuis
nodig	is

Op	4	oktober	kun	je	deelnemen	aan	het	webinar	voor	mantelzorgers	over	de	Wlz	Als	meer
intensieve	zorg	thuis	of	opname	in	verpleeghuis	nodig	is

Zorg	jij	voor	iemand	thuis	die	intensieve	zorg	nodig	heeft?	Bijvoorbeeld	voor	je	partner,	je
zelfstandige	wonende	moeder	of	een	goede	vriend?	En	merk	je	dat	er	meer	(professionele)	zorg
nodig	is	dan	jij	kunt	bieden	in	combinatie	met	bijvoorbeeld	zorg	vanuit	de	Wet	Maatschappelijke
Ondersteuning	(Wmo)	of	vanuit	de	zorgverzekeringswet?	Dan	kun	je	beroep	doen	op	zorg
vanuit	de	Wet	langdurige	zorg	(Wlz).	Maar	wat	houdt	deze	wet	precies	in?	Wanneer	kom	je
hiervoor	in	aanmerking?	En	welke	consequenties	zitten	hieraan	vast	bijvoorbeeld	met
betrekking	tot	eigen	bijdrage?

Dit	gratis	online	webinar	wordt	georganiseerd	door	MantelzorgNL	en	Solidez	Mantelzorg	op	4
oktober	van	15.00	-	16.00	uur.	Nathalia	Vermeulen	is	de	trainer	en	en	er	kunnen	maximaal	20
mantelzorgers	aan	deelnemen.	Voorafgaand	het	Webinar	ontvang	je	een	link	voor	deelname.
Aanmelden	vóór	dinsdag	27	september	2022	via	mantelzorgwageningen@solidez.nl	of	bel
0317	468	818.

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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