
 
 
 
 
 
 
  

Nieuws vanuit Mantelzorg Wageningen:  
Door de afgegeven maatregelen omtrent het coronavirus doen wij tot nader bericht geen 
huisbezoeken. We helpen u graag vanuit huis (via telefoon en email) met al uw vragen en 
ondersteuningswensen.   
 
Ook worden alleen de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg  (VPTZ) nog 
ingezet. Mocht u ondersteuning willen in de palliatieve fase neem dan contact op met de 
coördinator Casper Hoefsloot 06 – 21 96 03 52. 
 
Met het hele team van Mantelzorg zijn we een belactie gestart waarbij we met jullie allen 
telefonisch contact opnemen. Mochten we jullie niet kunnen bereiken dan ontvangt u een email 
of brief.   
 
Met deze nieuwsbrief is de handleiding videobellen meegestuurd. Videobellen is een van de 
oplossingen om elkaar toch te blijven zien tijdens de maatregelen. Komt u er ondanks de 
handleiding niet uit? Geen probleem, bel dan naar 0317- 41 30 88.  
 
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is Mantelzorg Wageningen alleen mobiel 
bereikbaar op 06- 30 67 43 09. U kunt contact opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-
17:00 uur.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team Mantelzorg 
Jaco te Morsche, Casper Hoefsloot, Ina van den Wollenberg, Janneke Bronk, Elisa Koops en 
Madelon Siep 
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Nieuws vanuit MantelzorgNL: Vragen en antwoorden 
Als mantelzorger wil je weten waar je rekening 
mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare 
naaste; wat kan wel en wat kan niet?  
 
Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die 
MantelzorgNL binnen krijgt. Wanneer de 
informatie die je zoekt er niet bij zit of je meer wil weten kun je contact opnemen met de 
Mantelzorglijn: 030 760 60 55 (werkdagen 9 – 18 uur), mantelzorglijn@mantelzorg.nl  
 

Tips Mantelzorg en het coronavirus: Ondersteuning in de 
zorg voor uw naaste 
Zoals u al in deze nieuwbrief kon lezen, kunt u op de site van MantelzorgNL heel veel informatie 
lezen en als u er niet uitkomt, kunt u ook bellen met de mantelzorglijn, maar als Mantelzorg 
Wageningen willen we u tegemoet komen door een aantal veel gestelde vragen ook in de 
nieuwsbrief te behandelen. 
 
In deze eerste Corona- nieuwsbrief tips over ondersteuning bij zorg voor uw naasten. 
Door het Coronavirus valt een hele hoop qua zorgmogelijkheden weg; dagbestedingen zijn 
gesloten, de thuiszorg schaalt steeds meer zorg af en u als mantelzorger krijgt het er allemaal 
bij. 
 
Hoewel de meeste mantelzorgers het niet snel zullen doen, is de eerst tip, vraag uw netwerk om 
ondersteuning, kijk eens in uw eigen netwerk of in dat van uw naaste wie er kan en wil helpen. 
Is daar onvoldoende ondersteuning te vinden, dan zijn er diverse organisaties bij wie u terecht 
kunt: 

 Mantelzorg Wageningen 
Mantelzorg Wageningen is dagelijks van 9.00 – 17.00 uur te bereiken; wij bieden u een 
luisterend oor en als u met vragen zit, kijken we samen of we eruit kunnen komen of waar u 
terecht kan om een antwoord op uw vraag te krijgen. Tel: 06 – 30 67 43 09 of mail: 
mantelzorgwageningen@solidez.nl  
 

 Mantelzorgmakelaar 
Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het 
gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is het 
terugdringen of voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en 
praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen. 
 

 Vrijwilligerscentrale 
Via de vrijwilligerscentrale in de woonplaats van je naaste is vaak veel praktische hulp mogelijk, 
zoals boodschappen doen, medicijnen ophalen, vervoer, klusjes in huis en tuin. 
U kunt ook de Coronahulplijn in Wageningen bellen uiteraard. Het vrijwilligerscentrum 
Wageningen en de Coronahulplijn zijn te bereiken via 0317 – 41 30 88. 
 

 Casemanager dementie 
Is uw naaste dementerend en is er een casemanager dementie die jullie begeleidt? Wellicht kan 
de casemanager ook helpen bij de knelpunten waar u deze weken als mantelzorger tegenaan 
loopt. 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus
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mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl


 Particuliere organisaties 
Voor de hulp van deze organisaties moet je betalen. Sommige verzekeraars vergoeden (een 
deel van) de kosten als u een aanvullende verzekering hebt. Neem contact op met uw 
verzekeraar of vraag één van onderstaande organisaties welke afspraken zij hebben gemaakt.   

o Saar aan huis: www.saaraanhuis.nl;  
o Seniorservice: www.seniorservice.nl;   
o Zorgmies: www.zorgmies.nl 

(bron: https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus) 

Coronahulp Wageningen 
Zoek je hulp? - Onze vrijwilligers houden zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM. 

 
Een luisterend oor  
Contact met anderen is misschien minder 
vanzelfsprekend. Vergeet niet dat een praatje 
aanknopen net zo gemakkelijk gaat via de telefoon. 
 
Klusjes buitenshuis  
Heb je iemand nodig die de boodschappen voor je 
doet? Moet je hond worden uitgelaten? Heb je oppas 
nodig voor je kinderen? 
 
Welke hulp dan ook  
Steeds meer faciliteiten zijn gesloten. Het kan ervoor 
zorgen dat je niet naar de plek toe kunt waar je normaal 
gesproken andere mensen ontmoet. Gelukkig doen veel 
organisaties hun best om er toch voor jou te zijn. 
Zoek je naar structuur in je dag? Of wil je graag met een 
professional in gesprek over hoe jij je voelt? Bel het 
nummer of bekijk via deze link welke organisaties er 
voor jou zijn. 

 
Contactgegevens 
Bel: 0317- 41 30 88, 
Telefoon: 0317-41 30 88 
Email: coronahulp@welsaam.nl 
Website: https://welsaam.nl/  
 

Mindful zelfcompassie                
We moeten slim én succesvol én knap én 
interessant zijn. Lukt dat niet, dan zijn we niet 
mals voor onszelf. Maar al die zelfkritiek 
maakt het leven niet vrolijker. Stop ermee en 
toon zelfcompassie, zegt de Amerikaanse 
psychologe Kristin Neff. 
 
Zelfverachting en schaamte, die gevoelens overheersten bij de Amerikaanse onderzoeker 
Kristin Neff (51) na de scheiding van haar eerste man. Om daarmee beter te kunnen omgaan, 
sloot ze zich aan bij een meditatiegroep. Daar leerde ze dat zelfcompassie – stoppen met jezelf 
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te veroordelen en te bekritiseren – net zo belangrijk is als compassie voor anderen. Neff las 
alles wat los en vast zat over het onderwerp en sprak met een aantal boeddhistische leiders. 
Vervolgens introduceerde ze het  begrip in de academische wereld. Nu is zelfcompassie, naast 
mindfulness, een van de veelbelovende nieuwe paden die de psychologie is ingeslagen om 
mensen met allerlei problemen te helpen.  
Steeds meer wetenschappers houden zich bezig met het onderwerp. Zo is bewezen dat 
zelfcompassie helpt tegen depressieve gevoelens en angsten. Haar onderzoek leverde Neff niet 
alleen een bloeiende wetenschappelijke carrière op, maar helpt ook in het dagelijkse leven met 
haar autistische zoon. 
 
Wat is zelfcompassie? 
‘De meeste mensen, vooral vrouwen, zijn veel aardiger voor anderen dan voor zichzelf. Dikke 
koe, denken ze bijvoorbeeld, als ze in de spiegel kijken. Of als ze falen: kun je nou nooit eens 
iets goed doen? Dat zullen andere mensen niet snel tegen je zeggen, maar je zegt het wel tegen 
jezelf. Zelfcompassie houdt in dat je jezelf dezelfde zorg en steun geeft als je een goede vriend 
zou geven. Dus in plaats van zelfkritiek te hebben, heb je compassie voor het feit dat je niet 
perfect bent of een moeilijke tijd doormaakt. 
Het is toch opvallend dat het blijkbaar zo lastig is om te bedenken hoe je op een meer 
compassievolle manier tegen jezelf zou kunnen praten, terwijl het heel makkelijk is om te 
bedenken wat je tegen een ander zou zeggen die het moeilijk heeft? Dat laatste oefenen we ons 
hele leven al. Er is niemand die we zo slecht behandelen als onszelf.’ 
 
Wat gebeurt er als je altijd zelfkritisch bent? 
‘Er is een sterk verband tussen zelfkritiek en depressie. Het is zelfs een van de belangrijkste 
oorzaken van depressie. Jezelf beschadigen en – uiteindelijk – zelfmoord zijn de extreemste 
uitingsvormen van zelfkritiek. In een mildere vorm kan zelfkritiek leiden tot gevoelens van 
somberheid en verdriet en niet in jezelf geloven. Bovendien kun je verstrikt raken in een 
selffulfilling prophecy. Sommige mensen zijn zo gewend om negatief over zichzelf te denken, dat 
ze liever omgaan met mensen die hun negatieve zelfbeeld bevestigen dan met mensen die 
goed voor hen zijn. Dat herken ik ook wel: mijn vader is bij ons weggegaan toen ik drie jaar oud 
was om in een hippiecommune te gaan wonen. In mijn liefdesrelaties heb ik vervolgens een hele 
poos mannen uitgezocht die me steeds weer lieten zitten. Die mannen bevestigden het beeld 
dat ik van mezelf had; dat ik het niet waard was om bij mij te blijven.’ 
 
Waar komt zelfkritiek vandaan? 
‘Mensen met kritische ouders hebben er vaak last van. En in onze cultuur gaan we ervan uit dat 
het goed is om streng voor jezelf te zijn. Het is bijna zoals we kinderen vroeger behandelden: de 
enige manier waarop ze het zullen leren is als we ze streng straffen. Maar daarmee help je het 
kind niet; het wordt depressief en verdrietig. 
Wat kinderen betreft zijn we gelukkig veranderd, maar niet als het onszelf aangaat. Terwijl jezelf 
bestraffen net zo effectief is als een kind slaan.’ 
 
Maar als je af en toe niet streng bent voor jezelf, wordt het nooit wat. 
‘Veel mensen denken inderdaad dat zelfkritiek noodzakelijk is om iets te bereiken. Word je niet 
te gemakkelijk en te toegeeflijk voor jezelf als je veel zelfcompassie hebt? Maar weet je: ware 
zelfcompassie is nooit gemakzuchtig. Als je te veel alcohol drinkt of er zo de kantjes vanaf loopt 
op je werk dat het je carrière schaadt, dan zorg je niet goed voor jezelf. Dat noem ik geen 
zelfcompassie. Als je eens niet op je werk verschijnt omdat je vindt dat je die dag echt nodig 
hebt om bij te komen, ben jij de enige die kan zeggen of dat de ware reden is, of dat je gewoon 
gemakzuchtig bent. Uit onderzoek dat hier op de afdeling is gedaan, blijkt dat mensen die meer 
zelfcompassie hebben, juist méér pogingen doen als ze iets willen bereiken. Als studenten hun 



examen niet haalden, wilden degenen met meer zelfcompassie het vaker nog een keer 
proberen.’ 
 
Zelfcompassie motiveert dus. 
‘Ja, als je veel zelfcompassie hebt, streef je net zulke ambitieuze doelen na als andere mensen. 
Het verschil is alleen dat je minder van streek bent als het niet lukt, omdat je jezelf geen veeg uit 
de pan geeft. Mensen zullen daarom eerder een presentatie geven waar ze bang voor zijn, of 
een baan aannemen waarvan ze niet zeker weten of ze die wel aankunnen. Toen ik met mijn 
man en autistische zoon een tocht te paard door Mongolië maakte (zie kader) was ik erg bang 
voor wat er zou gaan gebeuren. Maar het fijne van zelfcompassie is: je kunt jezelf de mildheid 
geven die je nodig hebt. Dat betekent niet dat je niet zult falen of dat dingen niet zullen misgaan. 
Maar áls dat gebeurt, kun je ermee omgaan.’ 
 
Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om niet zelfkritisch te zijn? 
‘Er is in de westerse wereld zoveel druk om speciaal en bovengemiddeld te zijn. De eisen zijn 
hoog. Als ik als psycholoog een onderzoek doe waarbij ik sommige proefpersonen het idee wil 
geven dat ze een bepaalde test slecht hebben gedaan, is het tegenwoordig not done om te 
zeggen dat ze beneden gemiddeld hebben gepresteerd. Ik behoor dan te zeggen dat ze 
“gemiddeld” zijn. Gemiddeld zijn is blijkbaar al traumatisch genoeg. 
Maar denk eens aan al die dingen waar je eigenlijk heel gewoon in bent en die geweldig zijn: dat 
je leeft en kunt praten, dat je naar je werk gaat, een gezin hebt. Allemaal vrij doorsnee, maar ze 
geven ons het meeste levensgeluk. We zijn zo gewend om positieve aspecten van ons leven te 
zien als dingen waarin we béter zijn dan anderen. Dat is ook waar het begrip zelfvertrouwen op 
leunt.’ 
 
Wat is dan het verschil tussen zelfvertrouwen en zelfcompassie? 
‘Zelfcompassie gaat om de relatie die je met jezelf hebt, zelfvertrouwen om hoe je jezelf 
beoordeelt. Klassieke denkers als William James meten zelfvertrouwen af aan hoe positief je 
over jezelf denkt op terreinen die belangrijk voor je zijn, zoals je werk of de sport die je beoefent. 
Presteer je goed, dan voel je je goed. Maar schiet je tekort, dan voel je je slecht over jezelf. 
Zelfvertrouwen gaat dus over je goed voelen over de positieve aspecten van jezelf. 
Zelfcompassie gaat over begripvol zijn ten opzichte van je minder leuke kanten.’ 
 
Te veel zelfvertrouwen is zelfs helemaal niet goed, volgens u. 
‘Zelfcompassie lijkt dezelfde psychologische voordelen op te leveren als zelfvertrouwen, maar 
dan zonder de nare bijwerkingen, zoals narcistische trekjes of de neiging andere mensen de 
grond in te trappen om je beter te voelen. Zelfcompassie is meer gericht op wat je met anderen 
verbindt, op manieren waarop je hetzelfde bent als andere mensen, dan op wat je van hen 
onderscheidt, op welke manieren je beter bent. Dat aspect van zelfcompassie heet common 
humanity: we zijn met elkaar verbonden doordat we allemaal nare dingen meemaken en 
imperfect zijn.’ 
 
Hoe past u zelfcompassie toe in uw eigen leven? 
‘Er waren momenten dat ik me afvroeg waarom nu juist ónze zoon autisme moest hebben. 
Zelfcompassie zorgde ervoor dat ik niet verdronk in zelfmedelijden. Ik herinnerde mezelf eraan 
dat andere kinderen weer andere problemen hebben, en dat ik niet de enige ouder ben die het 
moeilijk heeft. Godzijdank was ik al in mijn persoonlijke leven en in mijn werk bezig met 
zelfcompassie toen ik hoorde dat mijn zoon autistisch was. Mensen gaan vaak direct in de 
probleemoplossingsmodus, voordat ze aandacht besteden aan hun emotionele behoeften. Ik 
had op dat moment plannen om een aantal dagen te gaan mediteren en ben dat evengoed gaan 
doen. Vóórdat ik het internet op ging om naar informatie en oplossingen te zoeken. Ik stond 



mezelf toe om te rouwen – omdat het leven van mijn kind er anders uit zou zien dan ik 
gedroomd had – en bang te zijn. Daardoor was ik er na thuiskomst veel beter tegen 
opgewassen dan als ik niet eerst voor mezelf had gezorgd.’ 
 
Leert u zelfcompassie ook aan uw zoon? 
‘Ik geloof oprecht in je excuses aanbieden aan je kind als je iets fout doet. Sommige ouders 
zeggen: dat moet je nooit doen, je moet altijd de touwtjes in handen hebben. Maar ik denk dat 
het goed is om je kinderen te leren dat iedereen fouten maakt. Dat het belangrijker is hoe je 
vervolgens met zo’n fout omgaat. Als je als ouder toegeeft dat je iets hebt verpest, als je 
bijvoorbeeld heel erg kwaad bent geworden en daarvoor je excuses aanbiedt, creëer je de 
verwachting van menselijkheid. Doe je dat niet, dan creëer je de verwachting van perfectie en 
dat zal je kind uiteindelijk schaden. 
Over mijn zoon is het misschien iets lastiger te zeggen omdat hij autistisch is, maar ik geloof dat 
hij best aardig voor zichzelf is. Ik hoorde hem een keer zeggen: “Het is oké als dingen soms 
kapotgaan, het is niet erg.”’ 
Bron: https://www.psychologiemagazine.nl/ 
 

Online training Mindful Zelfcompassie                      
 
Mindful Zelfcompassie is een (wetenschappelijk onderbouwde) methode om je veerkracht, 
vitaliteit en innerlijke rust te vergroten. Het is training waarin je leert om lastige en uitdagende 
situaties beter te dragen. Wat zeker van toepassing is op dit moment. Voor een klein bedrag kun 
je nu deelnemen aan deze onlinetraining.  
 
Het gaat namelijk om een win-win situatie.  
Want wij (Frida Huigen en Simone van Slooten) zijn bijna klaar met ons internationale 
certificeringstraject en daarvoor moeten we nog 1 Mindful Zelfcompassie training geven. 
We willen daarom deze training nu online aanbieden. Waardoor wij kunnen certificeren en jij 
voor een klein bedrag kan meedoen aan deze waardevolle training. 
 
• De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. 
• We starten op woensdag 15 april van 19.00 – 22.00 uur. 
• De groep bestaat uit 8-10 personen, waarbij we werken met twee trainers. 
• De training kost normaliter € 550,-. Maar we bieden hem nu aan voor alleen de kostprijs van de 
materialen: € 55,-. 
• Wat jij nodig hebt is een computer waarop je met Zoom kan werken. 
 
Zie de foto's voor meer informatie. Of neem contact op met Frida Huigen 06- 15 15 29 75 of 
frida@humanityatwork.nl 
 

https://www.psychologiemagazine.nl/
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Weerstand verhogen  
Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken?  

 Auteur: Hilde de Smet  
 
Onze immuniteit ondersteunen 
  
1. Huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes ter ondersteuning van de immuniteit en ter bestrijding 
van infecties 

 Look 

 Tijm 

 Salie 

 Oregano 

 Basilicum 

 Oost-Indische kers 

 Paddenstoelen (shiitake, reishi, maitake, coriolus versicolor, maar ook de gewone 
champignon!) 

 Gember 

 Groene thee 

 Zwarte bessen (cassis) 

 Vlierbloesems en -bessen 

 Vitamine C-rijke groenten en fruit (citrusvruchten, kolen, rode en gele paprika’s, 
chilipepers, verse peterselie, tuinkers, kiwi, ananas, bieslook…) – liefst zo weinig 
mogelijk bewerkt en verhit. Hoe langer bewaard in de koelkast, hoe minder vitamines 
erin. 

  
2. Doe zonlicht op!!! In dit seizoen is de UV- index nog zo laag dat je zonder schade kan 
zonnebaden. Stel ook je longen, buik…. bloot aan zonlicht, zonder zonnecrème. Zonlicht 
stimuleert de vitamine D-productie, onze melatonine-productie, maar herstelt ook de elektro-
magnetische balans in onze cellen (zie het werk van Dr. Zane Kime en F.A. Popp). 
Mensen die niet goed tegen de zon kunnen, hebben meestal een tekort aan goede vetzuren. 
Neem enkele soeplepels lijnzaad-, perilla- inca inchi- olie bij per dag (niet verhitten!) of neem 
een supplement bij van algenolie of spirulina. Ook noten, pitten en zaden leveren goede 
vetzuren. 
  
3. Beweeg voldoende, wandelen stimuleert het lymfesysteem en de immuniteit. 
  
4. Drink voldoende water. Koffie, alcoholische dranken en zwarte thee onttrekken water aan de 
lichaamscellen. Drink er altijd water bij. 
  
5. Kruiden en supplementen ( ga voor kwaliteit: je gespecialiseerde apotheek of natuurwinkel 
kan je hierbij zeker helpen) 

 Echinacea 

 Cat’s Claw 

 Astralagus 

 Betaglucanen (o.a. uit paddestoelen) 

 Vitamine C (liefst in een natuurlijke vorm zoals uit rozebottels, acerola, camu camu, 
amlabessen…) 

 Vitamine D 

 Propolis (de natuurlijke lijm die bijen gebruiken) 



 Zink (in een goed opneembare vorm) 

 Selenium ( of eet elke dag 5-10 Braziliaanse of para-noten) 

 Colloidaal zilver 

 Kombucha (koop kombucha met levende bacteriën in!) 

 (Water)kefir 

 Spirulina 

 Etherische oliën verdampen in je huis en slaapkamer: tijm (thymol), salie, oregano, 
basilicum, jeneverbes, eucalyptus, tea tree…) 

  
6. Zorg voor een gezonde darm (80 % van het immuunsysteem bevindt zich ter hoogte van de 
darmen!): 

 Gebruik regelmatig gefermenteerde producten rijk aan lactobacillen ( zuurkool, 
gefermenteerde groenten, shoyu, tamari, tempeh, natto, miso, appelazijn, amandel- of 
cocosyoghurt, kombucha, waterkefir). 

 Probeer voldoende vezels uit groenten te eten (voeding voor goede darmbacteriën) – 
langzaam opvoeren om winderigheid te vermijden 

 Beperk dierlijke producten (melk, kaas, vlees) en bewerkte voeding rijk aan additieven en 
met weinig voedingswaarde 

 Eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt, zo mogelijks biologisch 

 Vul 70 – 80 % van je bord met groenten. Beperk brood. 
  
7. Vermijd het gebruik van suiker – suiker verlaagt de weerstand 
  
8. Vul je micronutriënten aan zodanig dat je lichaam al zijn stofwisselingsprocessen optimaal 
kan uitvoeren.  

 Verse groentesappen (makkelijk verteerbaar!) of greens (in poedervorm – tarwegras – 
spirulina…) leveren zeer veel voedingsstoffen (vitamines, mineralen, enzymes…) en 
helpen ontgiften 

 Kiemen (makkelijk zelf te kweken) 
  
9. Neem regelmatig een koude douche – dit versterkt het immuunsysteem ( laat je lichaam 
geleidelijk wennen aan de koude, maak eerst je benen en borst nat – bouw op). 
  
10. Doe frisse lucht op, ventileer je huis. Bepaalde ademhalingsoefeningen versterken het 
immuunsysteem (voor de durvers https://www.wimhofmethod.com/) 
  
11. Zorg voor voldoende slaap en rust. Stel je bloot aan natuurlijke elektro-magnetische 
straling (wandelingen in de natuur, aarden, in de tuin werken) ter compensatie van WIFI, DECT, 
4G, electrosmog. 
  
12. Koorts heeft een functie, stimuleert het immuunsysteem en helpt - door het verhogen van 
de lichaamstemperatuur - virussen en bacteriën te doden. Gebruik alleen koortswerende 
middelen wanneer de malaise te groot wordt. Neem bij voorkeur paracetamol (tot 2-3 g/dag), 
aangezien NSAID’s (ibuprofen, diclofenac….) mogelijks de kans op ernstige bijwerkingen tijdens 
een virale infectie vergroten. 
  
13. Onderzoek heeft aangetoond dat emoties zoals dankbaarheid en vreugde het 
immuunsysteem positief beïnvloeden. Zoek redenen om dankbaar te zijn, kijk naar comedies, 
richt je focus op wat wel goed loopt. 
  

https://shoutout.wix.com/so/eaN3pzgyD/c?w=Gz_d4jwPjK1OHZqbdOXwCR-rrmhgdVraeUIqRJ8TZKw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2ltaG9mbWV0aG9kLmNvbS8iLCJyIjoiNDMwZDdhYWMtMjE1NC00NGU4LTljYmItYzVmYzRkZGQ5ZTg3IiwibSI6ImxwIn0


14. Meditatie en relaxatie-oefeningen hebben een positief effect op het immuunsysteem. 
  
15. Geniet van deze weken van “verplichte rust”. Wij zijn met ons allen al zo vele jaren gericht 
op de buitenwereld, op presteren, ons waarmaken naar anderen toe, onze vervulling buiten ons 
te zoeken, dat we vergeten zijn hoe goed het bij onszelf kan zijn, in onze intieme kring en 
familie… 
   
Bron:  https://shoutout.wix.com/so/eaN3pzgyD?fbclid=IwAR3R_6-

yQTgfl9n3T_oEgt55nmUskFygro0npuwoxrhgJdu9j5CbLQVjh8I#/main  
 

 
Nieuws vanuit MantelzorgNL: Introductie Zorgladder 
Mantelzorg 

MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt 

MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan de Zorgladder 
Mantelzorg. De Zorgladder Mantelzorg biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het 
wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer 
redden. De Zorgladder bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp 
je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie verantwoordelijk is voor de hulp. 
De Zorgladder wordt aanstaande vrijdag of volgende week dinsdag uitgezet. 
 
De 5 stappen van de  Zorgladder Mantelzorg 
Vanaf de laagste tree waarop je het redt met extra inzet van je eigen netwerk, naar de hoogste 
treden waarop steeds meer ondersteuning noodzakelijk is. 
Dat betekent bij stap 3 bijvoorbeeld dat op een veilige en kleinschalige manier dagbesteding 
weer open kan gaan.   
1. Mantelzorg en het eigen netwerk. Het start ermee dat je als mantelzorger meer dan anders 
een beroep doet op je eigen netwerk. MantelzorgNL helpt je hierbij, maar doet ook een beroep 
op iedereen om mantelzorgers te helpen. 
 
2. Informele hulp. Is er geen of onvoldoende netwerk? Dan moet je als mantelzorger kunnen 
rekenen op vrijwilligers. In elke gemeente moet een duidelijk meldpunt zijn om hulp te regelen, 
waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld.    
 
3. Wmo-hulp. Gemeente en aanbieders maken afspraken om bijvoorbeeld veilige en 
kleinschalige dagbesteding op maat mogelijk te maken, zodat de thuissituatie enigszins ontlast 
wordt. Ook deze zorg loopt via het meldpunt van de gemeente. 
 
4. Verpleging en verzorging. Daar waar de thuiszorg aanvankelijk is gestopt moet deze dan 
toch weer worden ingezet of er komt bijvoorbeeld externe nachtzorg om jou als mantelzorger 
weer en paar nachten te laten slapen. Wijkverpleging of huisarts zijn hiervoor het 
aanspreekpunt. 
 
5. Tijdelijk verblijf. Is er sprake van een crisis? Bijvoorbeeld omdat jij als mantelzorger uitvalt 
en de zorg overgenomen moet worden? Dan kan de naaste tijdelijk worden opgenomen. De 
huisarts heeft hierin een centrale rol.  
 
In deze animatie van Radar wordt de Zorgladder uitgelegd:  
https://www.facebook.com/362234490561301/posts/2842392209212171/ 

https://shoutout.wix.com/so/eaN3pzgyD?fbclid=IwAR3R_6-yQTgfl9n3T_oEgt55nmUskFygro0npuwoxrhgJdu9j5CbLQVjh8I#/main
https://shoutout.wix.com/so/eaN3pzgyD?fbclid=IwAR3R_6-yQTgfl9n3T_oEgt55nmUskFygro0npuwoxrhgJdu9j5CbLQVjh8I#/main
https://www.facebook.com/362234490561301/posts/2842392209212171/


 
Vangnet 
De Zorgladder mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van 
mantelzorgers in deze crisistijd, die aanstaande vrijdag of anders dinsdag na het paasweekend 
wordt uitgezet.  
 
Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘Dit betekent dat het leidend beleid gaat worden 
en er een vangnet is om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in 
deze crisistijd. Zij staan er wat dat betreft nu niet meer alleen voor.’  
 
Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de 
Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur op 
telefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief). 

 
 

Boekentip: Zelfcompassie  
Compassie hebben met anderen, dat lukt 
meestal wel. Maar compassie hebben met 
jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte 
psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar 
pogingen om los te komen van de 
problematische relatie met haar vader. Steeds 
weer belandde ze bij verkeerde mannen en in 
relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat 
ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze 
zichzelf liefhad. 
 
Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om 
drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk 
hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel 
uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien 
van je eigen emoties, zonder te oordelen. 
 
Auteur: Kristin Neff   
Uitgever: Cargo 
Verschijningsjaar: 2014 
ISBN: 9789023486602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Mantelzorg Wageningen.  
 

Bezoekadres: Solidez Welzijn, Rooseveltweg 408h, 6707 GX Wageningen.  
Tel. 06- 30 67 43 09 
Email: mantelzorgwageningen@solidez.nl 
 
Afmelden voor deze digitale Nieuwsbrief bij mantelzorgwageningen@solidez.nl  

 Volg ons ook op Twitter: Mantelzorg Wageningen (@MantelzorgW) 
 

 Volg ons ook op Facebook: Mantelzorg Wageningen 
 

 Volg ons ook op Instagram: Mantelzorg Wageningen 
 
Website: http://www.solidez.nl/mantelzorg/  
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