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Nieuwsbrief Oktober 2022 
 
 

 

Inleiding 
Ook dit jaar is het op 10 november weer de Dag van de Mantelzorg. Overal in Nederland worden dan 

mantelzorgers in het zonnetje gezet.  

Je hebt als het goed is, al een uitnodiging van ons gekregen voor een speciale attentie naar keuze. 

Want je bent belangrijk voor je naaste en voor de samenleving, en het is belangrijk dat je als 

mantelzorger ook aandacht voor jezelf en je eigen behoeften hebt. Daarom organiseren wij 

informatieve en ontspannende activiteiten, of zoeken we een mantelzorgmaatje als dat gewenst is. 

Maar wij zijn er ook als je je verhaal gewoon een keer kwijt wilt. Het hele jaar. 

En op 10 november hebben we extra aandacht voor jou als mantelzorger. 

 

Lees over de landelijke actie op de website van de landelijke vereniging voor mantelzorgers: Dag van 

de Mantelzorg - MantelzorgNL 

 

In deze nieuwsbrief veel informatie over diverse onderwerpen, en we sluiten weer af met de 

activiteiten die we dit jaar nog organiseren. 

Heb je hulp nodig bij het vinden van meer informatie? Bel of mail naar 0317 418 818 / 

mantelzorgwageningen@solidez.nl  

 

Zorgverzekeringen in 2023 
 

 
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de plannen voor volgend jaar. In deze tijden waarin alles 
duurder wordt, stijgen de zorgpremies in 2023 naar verwachting met 127 euro per jaar. Maar niet alle 
verzekeraars verhogen de premie even sterk. Uiterlijk 12 november zijn de premies definitief. Wil jij 
een seintje als ze bekend zijn en je zorgverzekeringen kunt vergelijken? Je kunt je gratis aanmelden bij 
de Consumentenbond of de Zorgpremie Alert van Independer. 
 

https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/
https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/
mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
https://www.consumentenbond.nl/uitgelicht/nieuwsbrief-zorgalert?CID=EML_NB_EN_20221018&j=1725082&sfmc_sub=47805847&l=237_HTML&u=38768486&mid=100003369&jb=52&j=1725082&sfmc_sub=47805847&l=237&u=38768486&mid=100003369&jb=52&
https://www.independer.nl/zorgverzekering/zorgpremie-alert.aspx?email=madelonsiep@live.nl&utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=EMEV_20220920_Prinsjesdag_Klant&utm_content=EMEV_20220920_Prinsjesdag_welaanzetten&utm_term=&refer=CRMEEMEV_20220920_Prinsjesdag_Klant&m_i=QtSxEiElO4a%2BJI6ruanuTqpcAddEYCephDNJtvfS89hqA_LpXDn0WdFjhIIdWfIXtzDHkaLialMCbcYYCJZu2uCl9khuvkXLyPBQQj
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De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

 Verlenging herstelzorg COVID-19 tot 1 augustus 2023 

 De collectiviteitskorting op de Basisverzekering vervalt bij alle zorgverzekeraars 

 Voor de NIPT-test (bij zwangerschapsonderzoek) betalen vrouwen met een medische indicatie 
geen eigen risico meer 

Menzis publiceert de wijzigingen op: Wijzigingen zorgverzekering 2023 (menzis.nl) , maar hou de 
informatie van je eigen zorgverzekeraar in de gaten. 
 

 
Heeft u recht op zorgtoeslag? 
 

 
Zorgtoeslag is een bijdrage van de Belastingdienst om uw zorgpremie te betalen. Heeft u recht op 
zorgtoeslag en hoeveel? Dat hangt af van uw inkomen, leeftijd en of u een partner heeft. Op de 
website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.   
 

 

Gewijzigde formulieren rond Wlz (Wet langdurige zorg) 
 

 
Op de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) die Wlz-aanvragen behandelt, vind je de 
meest recente versies van de formulieren: Update van Wlz-formulieren - CIZ 
 

 

Dagboek van de Mantelzorger  
 
 

Dit boek kun je kiezen als 
waarderingsmogelijkheid voor de Dag van de 
Mantelzorg. Geef je keuze door voor 1 november 
2022.  
 
Als (beginnend) mantelzorger komt er ontzettend 
veel op je af. Naast de zorg krijg je te maken met 
verschillende instanties, administratie, 
instellingen, behandelingen en agenda’s. Vanuit 
elke hoek krijg je papieren mee, afsprakenkaarten, 
visitekaartjes en informatiebladen. Het is een 
jungle waar je ongevraagd in terecht komt, maar 
je doet het, want het is vanuit liefde voor de 
ander. 
 
Na intensief overleg met ervaringsdeskundigen en 
professionals is een uniek praktijkboek 
ontwikkeld. Dagboek van de Mantelzorger is een 

https://www.menzis.nl/zorgverzekering-2023?utm_medium=email&utm_source=menzis&utm_campaign=prinsjesdagmailingv2_2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/zorgtoeslag
https://ciz.nl/nieuwsbrief/update-van-wlz-formulieren?utm_source=newsletter_146&utm_medium=email&utm_campaign=ciz-info-nr-151-augustus-2022&acm=_146
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handig hulpmiddel om de zorg die je verleent gestructureerd in beeld te hebben. Het is geen zakelijke 
ordner, maar een mooi boek in een handzaam A5-formaat zodat je waar je ook bent overzicht hebt.  
 

 
 
 

 
 
Kijk voor meer informatie op: Dagboek - Dagboek van de mantelzorger 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.dagboekvandemantelzorger.nl/
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Tip voor geheugentraining bij dementie 
 

                                    
 

                                            
 
Luxe bewaardoosje met foto’s voor geheugentraining en reminiscentie bij dementie. 
Reminiscentie is het bewust ophalen van positieve herinneringen met behulp van bijvoorbeeld 
muziek, geuren, attributen of foto’s. Het bekijken van oude foto’s is voor iedereen een leuke 
tijdsbesteding, maar in het bijzonder voor mensen met dementie. Het bekijken ervan brengt 
herinneringen boven en hiermee wordt het geheugen gestimuleerd en geactiveerd. Het hervinden van 
herinneringen kan mensen uit een sociaal isolement halen en de kwaliteit van leven verhogen. 
Te bestellen via Een Doosje vol Herinneringen, Timeview-Care | 9789493038004 
 

 
Website/documentaire over Kinderen van ouders met psychische 
problemen 
 

Het is vaak ongrijpbaar hoe het is om als Kind met een Ouder met Psychische Problemen of een 

Verslaving (KOPP/KOV) op te groeien. In de documentaire 

‘NIKKI’ wordt licht geworpen op het leven van Nikki en haar 

ervaring met haar moeder die borderline heeft. Naar 

aanleiding van deze documentaire interviewde het Trimbos-

instituut Lauriena Verheezen. Zij is werkzaam in een 

‘Maatschappelijk Team’ en is langere tijd betrokken geweest 

bij Nikki. In deze blog vertelt zij ons waar KOPP/KOV-gezinnen 

vaak extra ondersteuning nodig hebben en hoe 

wijkteamprofessionals hierbij kunnen helpen. Lees erover op 

In gesprek met Lauriena Verheezen: “Geen enkel KOPP/KOV-

gezin is hetzelfde.” - Trimbos-instituut 

 De documentaire ’NIKKI’ is op maandag 26 september in 

première gegaan bij het Nederlands Film Festival en vanaf dan 

ook direct te zien bij Videoland. 

> Bekijk hier de trailer 

 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/een-doosje-vol-herinneringen/9200000100316234/?bltgh=lOrUIJFMB414VROZ8cpPkg.2_29.38.ProductImage
https://www.trimbos.nl/kennis/kopp-kov/
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/in-gesprek-met-lauriena-verheezen/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=1+op+de+5+mensen+krijgt+dementie%2C+maar+een+goede+mentale+gezondheid+helpt+%7C+Nieuwsflits&utm_campaign=Nieuwsflits+%7C+nummer+18+%7C+29+september+2022&vgo_ee=cgnXJn9bNhEJcPFhzoytTcIH%2Bo8eLLGH8wA295y8cM4%3D
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/in-gesprek-met-lauriena-verheezen/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=1+op+de+5+mensen+krijgt+dementie%2C+maar+een+goede+mentale+gezondheid+helpt+%7C+Nieuwsflits&utm_campaign=Nieuwsflits+%7C+nummer+18+%7C+29+september+2022&vgo_ee=cgnXJn9bNhEJcPFhzoytTcIH%2Bo8eLLGH8wA295y8cM4%3D
https://doclines.nl/kijk/nikki-meer-impact/
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Natuurzorg: werkplek voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid 
 

 
Natuurzorg Veluwe-Vallei biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid een werkplek in de natuur 
in de regio Zuidwest-Veluwe.  
Zij zagen, snoeien en onderhouden paden in het bos- en heidegebied.  
Het is zalf op de wond van mensen met een psychische kwetsbaarheid die, vaak langdurig, niet mee 
kunnen doen in de maatschappij, geen geschikte werkplek vinden. Ze hebben het gevoel niet mee te 
tellen.  
Gemeenten vergoeden het werken bij Natuurzorg Veluwe-Vallei uit de WMO. Deelnemers hebben 
daarvoor een indicatie voor dagbesteding of activerend werk nodig.  
 
Lees meer op ‘Natuurzorg betekent voor mij ergens bij horen’  
 

 
 

Website/luistertip: Meer weten over psychose? 

 
Wie meer wil weten over psychose en eigen ervaringen van mensen wil lezen, kan 
een bezoek brengen aan  PsychoseNet: hét platform over psychose, stemming, 
trauma en herstel. Je kunt er ook podcasts beluisteren op de pagina: PsychoseNet 
Original Series, auteur op PsychoseNet 

 

https://www.movisie.nl/artikel/natuurzorg-betekent-mij-ergens-horen?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=13102022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.psychosenet.nl/
https://www.psychosenet.nl/
https://www.psychosenet.nl/auteur/psychosenet-original-series/
https://www.psychosenet.nl/auteur/psychosenet-original-series/


  6 

 

 

Leestips  
 

 

Misschien moet je eens met iemand praten? – L. Gottlieb 

Eén op de drie Nederlanders zit wel eens op de bank bij een 
psycholoog – en sommige van deze patiënten zijn zélf therapeut, 
zoals Lori Gottlieb. In Misschien moet je eens met iemand 
praten? beschrijft ze sessies in haar spreekkamer met 
uiteenlopende patiënten als een pasgetrouwd stel dat moet 
omgaan met een dodelijke ziekte, een man met 
zelfmoordneigingen en een vrouw die relaties begint met 
verkeerde mannen – maar ook de therapie die ze zelf volgt. 

 
Want naast psycholoog is Gottlieb allereerst mens, die worstelt 
met relatieproblemen en het opvoeden van haar zoon. Met humor, 
wijsheid en empathie gaat ze in op essentiële levensvragen over 
verlangens en behoeften, leegtes en betekenis, schuldgevoelens en 
opluchting, eenzaamheid en liefde. 
Te bestellen bij je lokale boekhandel of op Misschien moet je eens 

met iemand praten? - De Arbeiderspers  

Verademing – Koen de Jong en Bram Bakker  
Veel mensen staan de hele dag áán. Ze ademen te snel en verbruiken daarmee onnodig veel energie. 
Kun jij goed ontspannen? Als je ontspannen bent adem je zes tot tien keer per minuut, niet meer. In 
dit boek worden verschillende manieren om te ontspannen beschreven, met verschillende oefeningen 
waarmee je direct aan de slag kunt.  
Te bestellen bij Rainbow pocketboeken - Verademing, Koen de Jong | 9789041714558 of bestel het bij 
je lokale boekhandel.  

 

 

 

 

 

https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/misschien-moet-je-eens-met-iemand-praten/
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/misschien-moet-je-eens-met-iemand-praten/
https://www.bol.com/nl/nl/p/verademing/9300000071927859/


  7 

 

Lichtjesavond Wageningen 6 november 
 

 
Een van onze vrijwilligers attendeerde ons op de Lichtjesavond. De Plek en Zingesprek organiseren de 
Lichtjesavond om de overledenen te herdenken en elkaar nabij te zijn.  
Locatie: begraafplaats de Leeuwerenk, Oude Diedenweg 64, Wageningen. Zondag 6 november 19 uur. 
Aanmelden op lichtjesavondwageningen@gmail.com of 06 5062 7540. www.de-plek.net 
 
 

 

Activiteiten Solidez Mantelzorg november-december 2022 
 

Webinar mantelzorg en werk: hoe blijf je in balans? 
dinsdag 15 november  

Je hebt een drukke baan en zorgt daarnaast voor iemand die extra zorg en ondersteuning nodig heeft. 

Bijvoorbeeld voor je ouder wordende ouder(s), je zieke kind of partner of een naaste kennis. Deze 

combinatie gaat je prima af. Toch merk je dat sluipenderwijs steeds meer tijd opgaat aan het zorgen 

voor de ander, ten koste van de tijd voor jezelf en wellicht ook wel ten koste van je werk. Je weet dat 

dit niet goed is, en je wilt dit ook eigenlijk helemaal niet, maar toch, de ander heeft jouw hulp nodig 

en die laat je niet in de steek. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de balans tussen werk, zorg en privé 

te herstellen. 

In deze workshop geven we je hiervoor 

concrete tips en handvatten. Dit doen we 

o.a. door het tonen van een aantal filmpjes, 

die we met elkaar bespreken. Ontdek wat in 

jouw situatie het beste past om zorg en werk 

vol te houden, nu en in de toekomst en meld 

je snel aan voor de workshop Privé, werk en 

mantelzorg: hoe blijf je in balans? 

Wil jij niet wachten op de workshop en nu al 

vast een aantal tips? Vul dan online de 

wegwijzer van MantelzorgNL in! 

Door: MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg  
Datum: dinsdag 15 november 2022 
Tijd: 20.00-21.00 uur 
Kosten: deelname is gratis  
Locatie: Online (voorafgaand aan het webinar ontvang je een link voor deelname) 
Deelnemers: Max. 20 mantelzorgers 
 
Aanmelden vóór dinsdag 8 november bij mantelzorgwageningen@solidez.nl of 0317-468818  
 

www.de-plek.net
mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
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Mantelzorgcafé: BordjeVol  
maandag 28 november 

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". 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Kosten: Deelname is gratis 

Locatie:  ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, Wageningen. We maken gebruik van de 

vergaderruimte op de 2e etage. 

Deelnemers: max. 8 deelnemers 

Aanmelden vóór woensdag 23 november bij Mantelzorg Wageningen 0317-46 88 18 of 
mantelzorgwageningen@solidez.nl. 
 

Mantelzorgcafé: Check-in bij jezelf 
woensdag 7 december 
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."  

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
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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 
 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Kosten: Deelname is €7,50 (voor koffie/thee en 
materialen) 
Locatie:  ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, 
Wageningen.  
We maken gebruik van de vergaderruimte op de 2e etage. 
Deelnemers: max. 8 deelnemers 
Aanmelden vóór donderdag 1 december 0317-46 88 18 / 

mantelzorgwageningen@solidez.nl.  

 

Webinar mantelzorg en zorgverzekering  
Maandag 12 december 
Voor mantelzorgers die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de keuze van hun aanvullende 
zorgverzekering organiseren wij het Webinar mantelzorg en zorgverzekering 
Door: MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg 
Datum: maandag 12 december 2022 
Tijd: 16:00 uur - 17:00 uur 
Kosten: deelname is gratis  
Deelnemers: Max. 20 mantelzorgers 
Locatie: Online (voorafgaand aan het Webinar ontvang je een link voor deelname) 
 
Aanmelden vóór maandag 5 december bij mantelzorgwageningen@solidez.nl of 0317-468818 
 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
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