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Nieuwsbrief december 2022 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: veel informatie rond het thema “Zorgen voor jezelf”, en de eerste activiteiten 

voor januari, februari en maart.  

Van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december is Solidez Mantelzorg gesloten. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2023. 
Heeft u hulp nodig bij het vinden van meer informatie? Bel of mail naar 0317 418 818 / 

mantelzorgwageningen@solidez.nl  

 
 
Beste mantelzorgers,  
Met ingang van 13 januari ben ik niet meer werkzaam in het Mantelzorgteam. Ik ga voor mezelf 
beginnen als mantelzorgmakelaar in mijn woonplaats Amersfoort. Ik wil iedereen met wie ik contact 
heb gehad, bedanken voor het vertrouwen. Ik wens jou en degene(n) voor wie je zorgt het allerbeste. 
Zorg goed voor jezelf, je bent belangrijk als mantelzorger en ook jouw welzijn verdient aandacht. 
Iedereen gezellige feestdagen gewenst en een goed 2023! 
Met hartelijke groet, 
Annemarie de Bruijn 

 

Zorgen voor jezelf - Positieve gezondheid 
Positieve gezondheid  
 
Een van de grondleggers van het begrip Positieve Gezondheid is 
Machteld Huber. Zij richtte het Institute for positive health op: 
www.iph.nl 
Gezondheid is niet hetzelfde als afwezigheid van ziekte. 
Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement komen 
steeds centraler te staan.  
Het idee is om met een brede blik te kijken naar de uitdagingen 
in het leven. Je moet leren leven met ziekte en zorg. Door met 
behulp van 6 dimensies te kijken naar je eigen situatie zou je 
het vermogen moeten kunnen ontwikkelen om met fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen om te gaan.| 
Deze inzichten zijn gevormd door onderzoek dat uitwijst dat: 
- mensen die heel erg gezond zijn en oud worden gezond eten, 
veel bewegen, een ideaal hebben waar ze mee opstaan iedere 
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dag, en dat ze mensen om zich heen hebben die daaraan meewerken; 
- mensen tegenslag beter kunnen doorstaan als ze de situatie begrijpen, invloed kunnen uitoefenen en 
zingeving ervaren. 
Via de website www.iph.nl kun je een account maken, daar het spinneweb invullen en opslaan (alleen 
voor jezelf zichtbaar) zodat je het evt. na verloop van tijd nog eens kunt doen en het verloop kunt 
volgen. 
 

 Het boekje Klein geluk voor de mantelzorger van Maria 
Grijpma en Inge Jager kan je helpen om praktisch te gaan 
werken aan je positieve gezondheid.  

Klein geluk - Klein geluk voor de mantelzorger, Maria Grijpma 
| 9789020219890 | Boeken | bol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgen voor jezelf - Hulp vragen als het nodig is (of geven als het kan) 
 
Als er in je directe omgeving geen hulp te vinden is, dan 
kun je via de website www.wehelpen.nl 
(buren)hulp vragen van een vrijwilliger, maar ook zelf 
hulp aanbieden. Want ook als je zelf iets mankeert kun je 
als vrijwilliger voor een ander iets betekenen of ergens 
meehelpen.  
Ook kun je een hulpnetwerk aanmaken waarmee je de 
hulp organiseert met de mensen die die hulp geven.  
Alles is gratis, een account aanmaken is nodig.  
We Helpen is een sociale onderneming die –zoals ze zelf 
zeggen: informatietechnologie ontwikkelt met een hart. 
Eventuele winst wordt aangewend om de diensten gratis aan te bieden. 
 
Voor de smartphone is er de app Whapp.  
 
“Sterkte, als ik iets voor je kan doen…” Vaak zeggen mensen dit, maar komt de hulp niet tot stand. Het 
is soms ook lastig om precies aan te geven wat je nodig hebt, of om de juiste vraag aan de juiste 
mensen te stellen. Huppla draait het om: mensen geven concreet aan wat ze willen doen. Dat maakt 
hulp vragen een stuk makkelijker. Het werkt met een soort ansichtkaarten die je uit kunt delen. Bekijk 
het filmpje op Huppla | Wijzelf (https://wijzelf.nl/ons-aanbod/project/huppla ) 
 

Zorgen voor jezelf – Als je een baan hebt 
 
Een op de vier werknemers combineert mantelzorgen met een betaalde baan. Dat kan heel zwaar zijn. 
Er zijn wettelijke verlofregelingen waar je als werkende mantelzorger gebruik van kunt maken. Dat 
voorkomt dat je je vakantiedagen moet gebruiken voor het mantelzorgen, terwijl je als mantelzorger 

 

http://www.iph.nl/
https://www.bol.com/nl/nl/p/klein-geluk-klein-geluk-voor-de-mantelzorger/9300000113539591/
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je vrije tijd juist zo nodig hebt.  
Het is daarnaast goed om met je werkgever/leidinggevende in gesprek te gaan over je situatie, zodat 
deze weet dat je mantelzorger bent en hier rekening mee kan houden als dat nodig en mogelijk is. 
Bijvoorbeeld met flexibele werktijden of vaker thuiswerken. Of het tijdelijk overdagen van taken. Ook 
kun je vragen of je werkgever de kosten van het inschakelen van een mantelzorgmakelaar kan 
vergoeden. Een mantelzorgmakelaar kan tijdelijk regel- en uitzoekwerk van je overnemen om 
overbelasting te voorkomen. En dat kan in veel gevallen verzuim voorkomen, wat ook belangrijk voor 
de werkgever is. 
Meer informatie voor jou: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/werk/ 
Meer informatie voor je werkgever, hoe een mantelzorgvriendelijke werkgever eruit ziet: 
www.mantelzorgenwerk.nl 
 

Artikel Loslaten kun je leren! 
 
Het wordt vaak zo makkelijk gezegd, dat we iets 'gewoon moeten loslaten'. Of het nu gaat over een 
vervelende werksituatie, stress in coronatijd of chronische pijn. 'Laat het los', 'Accepteer het gewoon' 
of 'Denk er niet meer aan': als het om een kapotte fiets gaat hartstikke makkelijk, maar zo werkt dat 
toch niet met reële zorgen? En hoe doe je dat dan überhaupt? 
Psycholoog Rosalie van Gils van Bureau Breinfijn geeft haar advies over deze (voor velen herkenbare) 
situaties. 
De kunst van het loslaten: psycholoog legt uit hoe je dat doet | Margriet 
 

Online training Stress verminderen 

Bureau Breinfijn 

De visie van Bureau Breinfijn is gericht op het leren van lange termijn vaardigheden, zodat ‘het 
probleem wat je ervaart’, de overspoeling van angst/paniek, de cirkel van lichamelijke 
spanningsklachten of de chronische stressklachten niet voor even is opgelost, maar duurzaam. Zodat 
je structureel meer rust ervaart in alles wat je tegenkomt in je dagelijks leven. 
Je kunt laagdrempelig starten met het downloaden van het gratis aanbod, zoals het e-book (voor 
piekeren), guide (voor angst/paniek) of een training voor stressklachten. Bureau Breinfijn heeft ook 
veel korte fimpjes op YouTube staan. 
Gratis Training ‘Hierdoor kom je nooit uit de stresscirkel’ 
De training duurt ongeveer 60 minuten. Houd pen en papier bij de hand zodat je aantekeningen kunt 
maken. En let op, je kunt niet vooruit spoelen, dus neem even op een rustig moment de tijd om heel 
de training af te kijken. 
Training stresscirkel direct (registratie optin) - Bureau Breinfijn  

 

Website: https://www.breinfijn.nl/  
 

Website Overbelasting-check 
 
Kent u Mantelaar? Een organisatie die medisch studenten inzet voor activiteiten met een zorgvrager, 
om u als mantelzorger te ontlasten. Speciaal voor mantelzorgers heeft deze organisatie daarnaast een 
Overbelasting-check ontwikkeld. Door een aantal vragen te beantwoorden krijgt u inzicht in uw eigen 
situatie. Het zijn heel treffende vragen en het invullen kost niet veel tijd. Het kan een idee zijn om met 
Mantelaar in zee te gaan voor hulp, maar u als u verder wilt praten over de belasting die u ervaart en 

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/werk/
http://www.mantelzorgenwerk.nl/
https://www.breinfijn.nl/
https://www.margriet.nl/gezondheid/de-kunst-van-het-loslaten-een-psycholoog-legt-uit-hoe-je-dat-echt-doet~bf6620e9/
https://www.breinfijn.nl/training-stresscirkel-d9848372/
https://www.breinfijn.nl/
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hoe u die zou kunnen verminderen dan kun u natuurlijk altijd een beroep doen op Solidez Mantelzorg. 
Ons telefoonnummer en mailadres staan bovenaan deze nieuwsbrief 
Doe de overbelasting check. - Mantelaar 
 

Website zorgverzekeringen GGZ 
 

 
Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissocatieve stoornis, heeft in informatie 
op zijn website over zorgverzekeringen in 2023: 
Check je zorgpolis | Zorgverzekeringen 2023: vergoeding ongecontracteerde GGZ-zorg vermindert | 
Caleidoscoop 
 

Leestips 
 

Wees boos – Dalai Lama 
Mag je boos zijn? Of moet je koste wat kost die emotie onderdrukken? 
Spectrumboeken | Wees boos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me-time, journal voor mantelzorgers – Hilde Vandebroek 
Het evenwicht tussen werken-zorgen-leven vinden is niet evident, 
een burn-out loert snel om de hoek. Deze journal is een cadeau 
voor elke mantelzorger. Dit boek ondersteunt mantelzorgers en zal 
hen inspireren en motiveren om hun eigen verhaal te vertellen.  
Me-time, journal voor mantelzorgers, Hilde Vandebroek | 9789492887474 | Boeken | bol.com 

 
Als de mantel niet meer past -  Joke Werner-Van Slooten  
Toen geestelijk verzorger Joke Werner nog in een 
verpleeghuis werkte, sprak ze verschillende 
mantelzorgers. Uit die gesprekken bleek enerzijds de 
enorme spanning die werd gevoeld tussen het liever zelf 
willen verzorgen van de dierbare een anderzijds het niet 
meer kunnen volhouden door geestelijke en lichamelijke 
uitputting. De rode draad bij deze interviews is dat de 
mantelzorger het zo graag wil volhouden, maar dat het op 
enig moment niet langer meer gaat. De mantelzorgers 
gaven hun medewerking vooral om met hun interview 
anderen tot steun en troost te zijn. 
Als de mantel niet meer past..., Joke Werner-Van Slooten 
| 9789463388658 | Boeken | bol.com 

  

 

https://www.mantelaar.nl/overbelastingcheck/
https://www.caleidoscoop.nl/nieuws/check-je-zorgpolis-zorgverzekeringen-2023-vergoeding-ongecontracteerde-ggz-zorg-vermindert
https://www.caleidoscoop.nl/nieuws/check-je-zorgpolis-zorgverzekeringen-2023-vergoeding-ongecontracteerde-ggz-zorg-vermindert
https://www.spectrumboeken.nl/producten/wees-boos-9789000368297
https://www.bol.com/nl/nl/p/me-time-journal-voor-mantelzorgers/9300000070656547/?bltgh=tSrRYbwCONIaDBIT5WNIEQ.2_35.39.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/als-de-mantel-niet-meer-past/9200000132320207/?bltgh=tSrRYbwCONIaDBIT5WNIEQ.2_35.41.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/als-de-mantel-niet-meer-past/9200000132320207/?bltgh=tSrRYbwCONIaDBIT5WNIEQ.2_35.41.ProductImage
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Allegoeds Vakanties 
 
Al meer dan 50 jaar organiseert Allegoeds vakanties voor senioren. Niet zomaar vakanties, maar 
vakanties waarbij u als gast ontzorgd wordt. Bijvoorbeeld omdat u minder mobiel bent of gebruik 
maakt van thuiszorg. Maar ook als u graag nieuwe mensen ontmoet en u het leuk vindt om met 
anderen op stap te gaan en samen te eten kan een vakantie bij Allegoeds een goed idee zijn. In de 
bijlage vindt u meer informatie. 
 

Medehuurrechten bij inwonen als mantelzorger 
 
Als je als mantelzorger intrekt bij je ouder, kun je dan medehuurder worden? In de bijlagen de flyer 
die MantelzorgNL, de vereniging voor mantelzorgers, heeft uitgebracht.  
Neem voor meer informatie en advies telefonisch- of per WhatsApp contact op met de Mantelzorglijn 
via 030 760 60 55 . De Mantelzorglijn is bereikbaar op werkdagen van 9 – 17 uur. 
De Juridisch Adviseurs van de Mantelzorglijn kunnen helpen met het aanvragen van 
medehuurderschap of bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing door de verhuurder. 
 

Activiteit Buurt Maatschappelijk werk Solidez januari 2023 
Gespreksgroep rouwverwerking voor mantelzorgers                                          
Je bent mantelzorger geweest. En je hebt altijd trouw en intensief voor je partner thuis gezorgd.  
Ook toen je partner naar het verpleeghuis, ziekenhuis of hospice ging bleef je steeds dichtbij met je 
zorg en aandacht. 
Wanneer je geliefde dan komt te overlijden is dit een groot verlies en een ingrijpende gebeurtenis. 
Ook na langere tijd kan het nog moeilijk zijn het verlies te aanvaarden.  
Het gemis van de overledene kom je telkens weer tegen: 

  Als je thuiskomt 

  Als je ergens op bezoek gaat 

  Als je je alleen voelt……..   

 Bij het nemen van beslissingen 
 

Maar je kunt ook gevoelens van opluchting ervaren omdat het toch ook een zware last voor je was. Of 

je voelt je schuldig omdat het niet meer lukte voor je partner te zorgen. Het valt niet mee de 
draad weer op te pakken.  
Je bent niet de enige die daarmee worstelt. Het kan helpen om er met anderen over te praten. Daarvoor 
is de “Gespreksgroep Rouwverwerking”  die start op 10 januari 2023.  
De gespreksgroep bestaat uit maximaal 10 personen. We bepalen samen met de deelnemers  
de onderwerpen van gesprek. Dat kan zijn: 

  Ervaringen rond het overlijden 

  Reacties van anderen 

  Het gemis dat je voelt 

  Plannen maken voor de toekomst                    
 
Doel van de bijeenkomsten 

  Het omgaan met rouw 

  Het kijken naar je eigen reacties in deze moeilijke situatie 

  Het uiten van je emoties en verdriet 

  Het kunnen omgaan met je eigen situatie 
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Voor wie is de gespreksgroep rouwverwerking? 
Deze gespreksgroep is voor mensen die in een rouwverwerkingsproces verkeren na overlijden van een 
partner. Ervaring heeft geleerd dat je het beste aan de groep kan gaan deelnemen als het verlies 
langer dan een half jaar geleden heeft plaatsvonden. 
 
Deelname bijeenkomsten 
Er zijn 8 twee wekelijkse bijeenkomsten van ieder 2 uur. Aan deelname gaat een 
kennismakingsgesprek vooraf.  In dit gesprek wordt ook nagegaan of deze groep aan je verwachtingen 
voldoet en inventariseren we jouw wensen. 
 
Data bijeenkomsten en locatie 
De groep start op dinsdag 10 januari 2023 van 13.00 – 15.00 uur. De andere data zijn: 24 januari, 7 en 
21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april 
Locatie: Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2 in Wageningen. 
 
Informatie en aanmelden 
Bel of mail met Buurt Maatschappelijk Werk Solidez  
Sonia van der Heijden,  06 – 1025 8677 | s.vanderheijden@solidez.nl  
of Pieternel Geurts, 06 – 2218 0617 | p.geurts@solidez.nl  
 

 

Activiteiten Solidez Mantelzorg 2023 

 

Workshop: Aandacht voor emoties en gevoelens bij mantelzorg 
Door de zorgtaken verandert de relatie met degene waar je voor zorgt. Vroeger was je een partner, 
een ouder of een kind. Nu voel je je misschien meer een verpleegster of een begeleider. Jullie 
gelijkwaardigheid verdwijnt. Geven en nemen is niet meer in balans. Misschien voel je boosheid, 
machteloosheid, schuldgevoel, eenzaamheid of andere lastig te verdragen emoties. Je concentratie 
kan verminderen of je voelt je moe en zelfs echte fysieke pijn of klachten kunnen het gevolg zijn.  
 
Veel mantelzorgers proberen gevoelens zoals verdriet, gemis, eenzaamheid en machteloosheid te 
verdringen door zich op de zorgtaken te storten. Dat verdringen heeft echter een negatief effectief op 
de kwaliteit van je leven. Het maakt de toch al zo zware verzorgingstaken nog zwaarder. En het gaat 
ten koste van je eigen gezondheid. Als je blijft proberen om het 'vol te houden' en om geen lastige 
gevoelens te ervaren, dan verlies je de verbinding met jezelf. Maar ook met degene die je verzorgt en 
met de anderen die daaromheen staan. 
 
Daarom is het belangrijk om je emoties en gevoelens de ruimte te geven en erover te delen met 
anderen. Zo blijf je met jezelf en met degene voor wie je zorgt en de anderen in verbinding. Praten 
geeft erkenning, steun en begrip. Praten over wat er gebeurt in jullie leven, over je twijfels en je 
vragen, over wat je denkt en wat je voelt. 
 
Aandacht voor emoties en gevoelens bij mantelzorg 
Deze workshop gaat over wat het voor jou betekent om voor een dierbare te zorgen waarbij er geen 
zicht op herstel is.  
Je leert: 

 zinvol omgaan met je gevoelens van bijvoorbeeld schuld, verdriet, gemis, rouw en onmacht 

mailto:s.vanderheijden@solidez.nl
mailto:p.geurts@solidez.nl


  7 

 in verbinding te blijven met jezelf, degene voor wie je zorgt en de anderen daaromheen, 
zonder je te verliezen in de zorgtaken. 

 
Datum: Donderdag 26 januari 2023 
Tijd: 14.00-16.30 uur 
Begeleider: Richard Koekoek (zie profiel). Madelon Siep van Solidez Mantelzorg is aanwezig 
Kosten: Deelname is gratis 
Locatie: Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen.  
We maken gebruik van de vergaderruimte op de 1e etage. Er is een lift aanwezig. Je wordt ontvangen 
bij de deur door Madelon. 
 
Aanmelden 
Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Meld je aan door te bellen 
of te mailen naar Mantelzorg Wageningen 0317-46 88 18 of mantelzorgwageningen@solidez.nl.  
 
Opgave voor donderdag 19 januari 2023 
 

Richard Koekoek (1960) is 20 jaar werkzaam als senior coach en 
trainer. In 2013 moesten Richard en zijn zus plotseling de 
mantelzorg voor hun moeder doen. Hij heeft veel nagedacht over 
de vraag waarom het plotseling ‘moeten’ zorgen voor zijn moeder 
hem toch zo overviel. Wordt het sommige mantelzorgers niet 
teveel? Komen ze nog voldoende aan hun eigen wensen en 
verlangens toe?  
 
Dat heeft hem geïnspireerd om een nieuwe kijk op het thema 
mantelzorg te ontwikkelen. Hij wil graag bijdragen aan mensen die 
zich zwaar belast voelen door hun zorgtaken. Door ze vaardigheden 
te leren waarmee hun veerkracht en draagkracht versterkt. Het 

resultaat van zijn aanpak is gedragsverandering. Hij gelooft dat het helpt om zicht te krijgen op wat 
echt belangrijk en betekenisvol voor je is (je waarden). Dan kun je jezelf beter leiden, inspireren, en 
motiveren om gerichte acties te ondernemen die je leven verrijken.  
 
Richard geeft trainingen en workshops aan mantelzorgers en zorgprofessionals die mantelzorgers  
ondersteunen. 
 
 
 
 
 

 

februari 2023 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
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Mantelzorgcafé: Workshop Tijd voor jezelf 

 
Deze workshop is echt een cadeautje voor jezelf, we gaan aan de slag met de materialen uit de Tijd 
voor jezelf cadeaubox. Tijdens de workshop staan we stil bij wat tijd voor jezelf kan doen, hoe je tijd 
voor jezelf regelt, handige tips en inzichten en gaan we creatief aan de slag.  
 
Je gaat naar huis met de cadeaubox, zodat je ook thuis nog wat momenten voor jezelf kunt creëren.  
 
Datum: Woensdag 8 februari  
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: Deelname is €10.- (voor koffie, thee en materialen) 
Locatie: t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, Wageningen 
Deelnemers: Maximaal 8 deelnemers 
 
Geef u op door te bellen of te mailen naar Solidez Mantelzorg 0317-46 88 18 of 
mantelzorgwageningen@solidez.nl.  
 
Opgave voor 1 februari 
 

Vooraankondiging: Workshop Yoga voor mantelzorgers 
Alles en iedereen heeft een eigen tempo en je kan jezelf soms verliezen in allerlei beats. In de muziek, 
maar ook de ritmes van andere mensen, of zelfs de snelheid van onze samenleving. Wat heel fijn kan 
zijn maar soms wil je ook gewoon even terugkomen in je eigen ritme. Je eigen energie. Als 
mantelzorger met zorgen om een naaste en bijbehorende mantelzorgtaken, kan dat gevoel 
herkenbaar zijn.  
 
Yoga is niet alleen een fijne ervaring voor je lichaam, maar ook een bewegingsvorm die je verbindt 
met je ware zelf. Door het ervaren van houdingen tijdens de workshop kan je ontdekken wat er op dit 
moment bij jou speelt. Je leert vanuit een krachtige basis met open aandacht, zonder oordeel maar 
met mildheid daar naar te kijken. Waardoor er zowel geestelijk als lichamelijk ruimte kan ontstaan.   
 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
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Datum: Maandag 27 februari 2023 
Tijd: 10.00-11.30 uur  
Docent: Deze workshop wordt gegeven door Marjolein Nuvelstijn van Yoga Beat 
Kosten: Deelname is gratis 
Locatie: Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen. We maken gebruik van de 
Spiegelzaal op de eerste etage 
Deelnemers: 8 
 

 

maart 2023 

Mantelzorgcafé: Creative Flow, 365 dagen mindfulness  
Zit je altijd in je hoofd? Ren je van de ene taak naar de andere? Ben je non-stop aan het plannen en 
heb je geen moment voor jezelf? De eenvoudige, creatieve oefeningen in Creative flow stimuleren je 
om mindful te leven en creatiever te zijn, waardoor je bewuster geniet van alle schoonheid om je 
heen. 

 
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met oefeningen 
uit het werkboek. Elke oefening is een uitnodiging om iets 
kleins met volledige aandacht te doen.  
 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie tegenhangers van 
stress en spanning. 
 
Datum: maandag 13 maart 
Tijd: 19-20.30 uur 
Kosten: Deelname is gratis 
Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408A, 6707GX, 
Wageningen.  
We maken gebruik van de vergaderruimte op de 2e etage.  
Deelnemers: maximaal 8 
 
Geef u op door te bellen of te mailen naar Solidez 
Mantelzorg 0317-46 88 18 of 
mantelzorgwageningen@solidez.nl 
 
Opgave voor 8 maart 
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