
 
 
 
 
 
 
  

Nieuws vanuit Solidez Mantelzorg:  
Beste mantelzorgers, 
 
Het is al even geleden dat u van ons gehoord heeft in de vorm van een nieuwsbrief. Hier is hij dan de 
laatste van 2020. De afgelopen maanden hebben we gelukkig met een aantal activiteiten kunnen starten. 
Niet voldoende om een ieder van jullie te ondersteunen in deze extra moeilijke tijd. De mantelzorgtaken 
vragen veelal al veel van jullie en corona doet daar een schepje bovenop. We hopen met deze 
nieuwsbrief toch een klein steentje bij te dragen om overeind te blijven. En hij staat dan ook vol met 
inspiratie voor uzelf.  
 
We hopen dat we u verrast hebben met de hug in a cup en het cadeau op de Dag van de Mantelzorg. 
Mocht u één van beide niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op dan ontvangt u deze 
alsnog.  
 
U bent van ons gewend dat er rond de feestdagen een mantelzorg café met kerstthema georganiseerd 
wordt. Voor dit jaar hebben we een coronaproof alternatief bedacht. U leest hierover meer verderop in 
deze nieuwsbrief. 
 
Solidez Mantelzorg is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09:00-12:00 uur 0317-
468 818.  Buiten deze tijden kunt u altijd de voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. U kunt natuurlijk ook altijd uw vragen op de mail zetten naar 
mantelzorgwageningen@solidez.nl.  We zijn gesloten van 24 december 2020 t/m 1 januari 2021.  
 
We wensen u alvast fijne feestdagen toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Casper Hoefsloot, Ina van den Wollenberg, Marjoke van Gelder en Madelon Siep 
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Nieuws vanuit MantelzorgNL: Huisartsen zijn onbekend met 
beschermingsmiddelen voor mantelzorgers  
Er zijn gratis beschermingsmiddelen beschikbaar voor mantelzorgers die intensief zorgen voor 
hun naaste met (het vermoeden van) corona. Alleen door onbekendheid van deze regeling bij 
huisarts, GGD en apotheek krijgen mantelzorgers de beschermingsmiddelen vaak niet geregeld. 
Ook kennen mantelzorgers soms zelf de regeling niet. Dat moet snel veranderen, stelt 
MantelzorgNL. 
 
In mei maakte de overheid bekend dat mantelzorgers recht hebben op persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt 
alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. 
MantelzorgNL krijgt via de Mantelzorglijn de laatste tijd regelmatig meldingen van mantelzorgers 
die de middelen niet geregeld krijgen. Zij geven aan dat hun huisarts, GGD en/of apotheker niet 
van de regeling weet en daardoor niet in actie komt. 
 
Ook bij mantelzorgers onbekend 
‘Het komt ook voor dat we mantelzorgers zelf op deze regeling moeten wijzen. Ook zij 
weten nog onvoldoende dat ze hiervoor in aanmerking komen. Het is van groot belang 
dat mantelzorger veilig voor een ander kan zorgen en dat ze daarvoor in de gelegenheid 
worden gesteld. Daarom vragen we opnieuw aandacht voor deze regeling, zeker ook 
omdat er voldoende materialen beschikbaar zijn.’ 
Ginette Klein, medewerker Mantelzorglijn 
 
MantelzorgNL adviseert mantelzorgers om richtlijnen van de overheid en de informatie van de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de huisarts en apotheek te delen. Meestal lukt het 
dan wel de materialen mee te krijgen. De juiste links zijn te vinden 
op www.mantelzorg.nl/beschermingsmiddelen 
 
Hoe zou het moeten werken? 
Bij een verdenking van het Coronavirus is het uiteraard belangrijk dat de naaste zo snel mogelijk 
wordt getest. Dit kan door een afspraak te maken op telefoonnummer 0800 – 1202 of online 
via www.coronatest.nl. Tot de test uitslag bekend is kan de mantelzorger op recept van huisarts 
of GGD een gratis korte-termijn-pakket met beschermende materialen krijgen. Dit recept wordt 
alleen verkregen wanneer er sprake is van intensieve zorg waarbij de 1,5 meter afstand houden 
niet mogelijk is. Een korte-termijn-pakket professionele beschermingsmaterialen bestaat uit: 
handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfecterend 
middel. 
 
Blijkt de test negatief dan zijn de beschermende materialen voor de mantelzorger niet langer 
nodig. Bij een positieve testuitslag volgt er een nieuw recept van de huisarts of GGD waarmee 
de mantelzorger een lange-termijn-pakket met beschermende materialen bij de apotheek kan op 
halen, of laten thuisbezorgen. Ook dit pakket is gratis en het bevat dezelfde materialen als het 
korte termijn pakket (maar dan in grotere hoeveelheden). 
 
Bron: www.mantelzorg.nl  
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Vooraankondiging kerstactiviteit 
Ook dit jaar organiseren wij iets voor de kerst, helaas niet zoals u gewend bent van ons maar 
virtueel. 
Andere jaren waren we te gast bij Markt 17 en werden we verwend door de vrijwilligers van 
Markt 17 met een heerlijke lunch. Mantelzorgers die al een aantal keren geweest zijn weten ook 
dat er een traditie is ontstaan om tijdens de lunch een vrij kerstverhaal voor te lezen. 
 
De traditie van een verhaal is al eeuwenoud: 
 ‘’In het hart van de winter, als de dagen het kortst zijn, wordt in alle culturen, sinds ver voor het 
begin van onze christelijke jaartelling, feest gevierd als de dagen weer langer worden en het 
zonlicht terugkeert. En bij dat feest horen verhalen. Het zijn verhalen over hoop en 
verbondenheid, om ons eraan te herinneren dat het goede zal overwinnen, over het wonder dat 
er altijd een nieuw begin is.’’ 
 
Het kerstverhaal hebben wij opgenomen en de link naar het filmpje gaan wij u via de mail sturen. 
U kunt u eigen tijdstip kiezen om naar het verhaal te luisteren. 
U vindt de link ook op onze facebookpagina. 
Wij hopen in het nieuwe jaar weer echte fysieke ontmoetingen te kunnen organiseren  
 
*uit de kerstbundel: Kom vanavond met verhalen 
Eigentijdse kerstvertellingen 
 

 
 
 
 
 

 
 



Vooraankondiging start Solidez rouwgroep 
Bent u in de afgelopen periode een dierbare verloren, dan zou een gespreksgroep over rouw en 
verlies u mogelijk kunnen ondersteunen. Solidez Buurtmaatschappelijk werk wil graag in februari 
2021 starten met een Rouwgroep voor mensen die een dierbare hebben verloren. 
Het doel van de groep zal zijn om troost  te vinden bij elkaar en door samen over het verlies te 
praten de pijn en het gemis te kunnen verwerken. De ervaring leert dat je verhaal delen met 
anderen helpt en de verwerking ondersteunt.  
We streven naar een groep van 8 a 10 mensen, en zal 10 keer bij elkaar komen. Van te voren 
hebben we met iedere deelnemer een kennismakingsgesprek. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u eerst wat meer informatie, neem dan contact op met  Pieternel 
Geurts, maatschappelijk werker Solidez p.geurts@solidez.nl  of  06-22180617. 
 

Het zijn de kleine dingen die het doen 
Ook in deze moeilijke tijden zijn er nog kleine gebaren die een glimlach bezorgen bij de 
ander en bij jezelf 
 
1. Beweeg samen  
Ga wandelen, fietsen of tuinieren. Er is steeds meer bewijs dat beweging, en wandelen in het 
bijzonder, een positief effect heeft op lichaam en geest. Kijk maar eens op deze pagina.  
 
Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt 
meer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en 
verbetert het je creativiteit. De Ommetje-app helpt daarbij.  
 
2. Kook eens een keertje iets extra's 
Ken jij iemand met in je buurt die wel wat hulp of aandacht kan gebruiken? Kook eens iets 
extra's, zet dat voor de deur, bel aan en doe een paar stappen achteruit! Of kijk hier voor meer 
ideeën. 
 
3. Bezorg een verwenpakketje! 
Koop bijvoorbeeld een kleurrijk tijdschrift, enkele zakjes thee, een boeketje bloemen of wat 
lekkers voor iemand. Doe er een vrolijke kaart of tekening bij! 
 
5. Stuur een kaartje of een brief 
Maak iemand met dementie blij! Een handgeschreven kaartje is een simpel maar oh zo lief 
gebaar. Liever online een persoonlijk kaartje maken? Kijk op deze pagina voor alle 
mogelijkheden!  
 
Bronnen:  www.samendementievriendelijk.nl en www.hersenstichting.nl  
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Durf je hulp te vragen? 
Testtijd is 3 minuten 
Je buurman vragen of hij je wil helpen met die 
zware kast. Je collega vragen om advies bij die 
lastige opdracht. We kunnen er behoorlijk tegen 
aanhikken: een ander om hulp vragen.   
 
Ontdek met deze test wat je ervan weerhoudt 
om een beroep te doen op een ander.  
Starten: https://test.psychologiemagazine.nl/test/durf-je-hulp-te-vragen/pagina/622  
 
 

Omgaan met problemen: zo 
kies je de beste copingstijl                
Iedereen heeft zo zijn eigen automatische 
reactie op problemen. Psychologen noemen dat 
‘copingstijlen’. Een copingstijl werkt in de ene 
situatie beter dan in de andere. Hier lees je 
welke copingstijlen er zijn, en wanneer je ze het 
beste kunt inzetten. Stel, je opent ’s avonds je 
mail en ziet een boos bericht van een vriendin die zich door jou gekwetst voelt. Die mail roept 
een scala aan gevoelens op, variërend van boos, schuldig, verdrietig, angstig tot machteloos en 
somber.  Wat doe je? Schiet je in de ontkenning? Ga je het vermijden, zoek je afleiding, uit je je 
emoties, werk je er hard aan, relativeer je het met geruststellende gedachten of zoek je steun bij 
anderen? 
 

Welke van deze copingstijlen herken jij? 
1. Je negeert het probleem of stelt het uit 
Je blokkeert totaal, je gaat door naar de volgende mail alsof er niets aan de hand is. Dit is de 
copingstijl vermijden/uitstellen: je kunt het probleem nog niet aan. 
Sommige mensen zijn zo goed in het negeren van slecht nieuws dat het lijkt alsof ze het niet 
hebben gehoord of dat ze het zijn vergeten. 
Intussen gebeurt er toch wel iets: in je onbewuste raak je langzaam gewend aan het slechte 
nieuws. Zodat je later, als je die mail opnieuw ziet, het probleem wel aankunt. 
 
2. Je doet niets, omdat alles zinloos is 
Het kan ook zijn dat je de rest van de avond blijft piekeren over wat je verkeerd deed. Dat is de 
copingstijl machteloze passiviteit: ‘Alles gaat mis, ik kan dit niet.’ 
Dit getob lijkt weinig constructief, maar deze overdrijving helpt wel om te accepteren dat er iets 
is misgegaan. Grote kans dat de boosheid van je vriendin blijkt mee te vallen als je de mail later 
opnieuw leest. 
 
3. Je pakt het probleem actief aan 
Je grijpt de telefoon om de ruzie direct uit de wereld te helpen. Dat is de actieve 
aanpak. Daarmee kan de kwestie snel uit de wereld worden geholpen. 
Er is wel een risico: misschien reageer je te defensief, te boos of te radicaal, omdat je niet de tijd 
nam om eerst even tot jezelf te komen. 
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4. Je zoekt sociale steun 
Je belt een gezamenlijke vriendin voor troost en advies. Die sociale steun kan je troost bieden 
en misschien heeft je vriendin ook een tip voor hoe je het beste kunt reageren. 
 
5. Je uit je emoties 
Je schrijft in je dagboek wat er door je heen gaat, of je moppert hardop tijdens het koken. Dit is 
de copingstijl emoties uiten – daardoor neemt je stress af. 
Het voelen en uiten van emoties helpt over het algemeen beter om ze onder controle te krijgen 
dan wanneer je probeert ze weg te drukken. 
 
6. Je relativeert het probleem 
Je denkt terug aan eerdere ruzies die goed afliepen; daarmee stel je jezelf gerust. Door zo het 
probleem te relativeren neemt je stress af en groeit je vertrouwen in de goede afloop. 
Relativeren is vaak een goede copingstijl, behalve als hij ertoe leidt dat je een ruzie te lang laat 
doorbroeien, of wanneer er iets urgents aan de hand is waarvoor snelle actie geboden is. 
 
7. Je zoekt afleiding 
Je schakelt de computer uit en schuift knus met je vriend op de bank om films te kijken. 
Die afleiding doet je goed; je stress neemt af. 
Best kans dat je daardoor aan het eind van de avond al heel anders over de ruzie denkt. 
 

Wat is nou de beste aanpak? 
De actieve stijl leidt vaak tot een snelle oplossing, maar niet alle psychische problemen zijn 
oplosbaar door actie. Soms is loslaten beter. Het grote verdriet om een overleden vriend, 
bijvoorbeeld, valt niet weg te werken. Bij rouw heb je meer aan een combinatie van emoties 
uiten, sociale steun en afleiding. 
 
Machteloze passiviteit, daarentegen, lijkt misschien weinig effectief, en deze stijl is 
nog gevaarlijk ook, want wie er in blijft steken loopt kans op een depressie. Toch is het 
erkennen van machteloosheid ook wel gezond – wie erkent wat niet te veranderen is, houdt op 
met vechten en kan beginnen dit verlies te verwerken. 
 
Sommige copingstijlen richten zich erop om je beter te voelen: emoties uiten, vermijden, 
relativeren, afleiding zoeken. De actieve aanpak daarentegen richt zich op het probleem 
zelf. Het is goed om in moeilijke tijden altijd deze beide kanten voor ogen te houden. 
Probeer je problemen op te lossen, maar vergeet intussen niet om tegelijk voor jezelf te zorgen. 
Als je je baan kwijt bent, bijvoorbeeld, is het belangrijk om actief te solliciteren, maar minstens 
zo nuttig is het om regelmatig een vrolijke avond met vrienden door te brengen, zodat je mentaal 
fit blijft. 
 
De meesten van ons gebruiken deze copingstijlen door elkaar heen, al heeft iedereen wel 
een favoriete stijl, passend bij zijn karakter. De een is wat passiever, de andere juist heel actief. 
De een reageert emotioneel, de ander juist rationeel. 
 
Geen enkele stijl is altijd effectief – dat hangt af van de situatie en van het soort probleem 
waar je mee kampt. Als een bepaald probleem je blijft dwarszitten zonder dat je verder komt, 
probeer dan eens om een andere copingstijl (erbij) te nemen. 
 
Bron: www.psychologiemagazine.nl  
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Een moment voor jezelf!                   

Mijn naam is Debora Smit en sinds 2019 kunt u voor lichaamswerk en coaching terecht in mijn 
Praktijk Op de Stroom, in Wageningen en Ede. Vanuit mijn praktijk heb ik samenwerking 
gezocht met welzijnsorganisaties in de regio. Door deze samenwerking kreeg ik meer idee wat 
de rol van mantelzorger vraagt van de persoonlijke draagkracht. Het raakte me om te horen 
hoeveel u doet, wat dit vraagt en wat dit betekent voor ons als samenleving. 
Vanuit het verlangen om bij te dragen aan aandacht en ontspanning bied ik u het volgende aan. 
In 2020 ben ik gestart met een massageopleiding voor Chinese massage en met onderstaande 
bon kunt u terecht in mijn praktijk voor een ontspanningsmassage van ca 20 minuten voor € 10 
euro. 
 
Wanneer en waar: 
Dinsdagavond in Ede:  
Therapeuticum het Waag, ketelstraat 7 -1 Ede  
 
Woensdagavond in Wageningen:  
Therapeuticum Het Waag, Generaal Foulkesweg 4  
Wageningen 
 
Donderdag overdag in Wageningen: Havenpraktijk de 
Dijk, Nude 40 Wageningen 
 
Aanmelden kan telefonisch of via mail. 
 
Ik hoop van harte u te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet, 
Debora Smit 
0614212708  
debora@opdestroom.nl  
 

  

 
Een moment voor jezelf! 

 
Deze bon geeft recht op één chinese ontspanningsmassage van ca 20 minuten in  

Praktijk Op de Stroom. 
Deze bon is geldig tot 24 december 12.00 uur. 

Deze bon meenemen en inleveren bij uw afspraak. 
Algemene voorwaarden en Privacyreglement zijn te vinden op www.opdestroom.nl 

Uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers en 1 bon per mantelzorger. 

http://www.opdestroom.nl/


24 oefeningen om te ontspannen   
Deze ontspanningsoefeningen helpen je blijvend 
ruimte vrij te maken in je leven om te ontspannen. 
De eerste drie oefeningen zijn bedoeld om in kaart te 
brengen wat je stress oplevert; de oefeningen 
daarna helpen je weer evenwicht te vinden. 
Wanneer we stress hebben kunnen we maar lastig ontspannen. Vechten of vluchten. Dat is 
waar onze stressreactie eigenlijk voor bedoeld is. Een serie fysiologische veranderingen die ons 
voorbereiden op gevaar en dreiging. De hartslag, bloeddruk, ademhaling en spierspanning 
nemen toe, de spijsvertering vertraagt en ook de pupillen worden wijder. Deze stressreactie 
is nuttig als je plotseling moet remmen op de snelweg, omdat er voor je een ongeluk gebeurt. 
Maar zolang de geest zich bedreigd voelt (door bijvoorbeeld deadlines, financiële zorgen of 
relatieproblemen), blijft het lichaam in een toestand van verhoogde paraatheid. En 
die chronische stress tast het afweersysteem aan en brengt ons uit balans. Wat te doen tegen 
stress?  
 
Deze 24 oefeningen helpen ontspannen en zijn te vinden in de bijlage die is meegestuurd met 
deze nieuwsbrief.  
 
 

Mantelzorgers denken mee over Alzheimer-game 
Auteur: Eric Bassant 

Samen met mantelzorgers ontwikkelen onderzoekers 
een serious game, de Alzheimer Care Trainer, die 
mensen leert om te gaan met patiënten met dementie. 
Mantelzorger Marga van Ham werkte mee aan een 
aantal co-creatiesessie. ‘Het is heel belangrijk dat de 
game er komt voor iedereen die te maken heeft met 
deze aandoening. Ik heb zelf vaak het wiel moeten 
uitvinden omdat er geen geschikte informatie was te 
vinden op internet.'   
 

Marga (63) zorgt al langer dan vijf jaar voor haar man Nico (67). Deze kreeg steeds meer 
geheugenproblemen op zijn werk. Maar het was lastig om een diagnose te krijgen. Ondertussen 
werd hij steeds warriger en begon hij zich agressief te gedragen. ‘Het was een drama, ik kon 
nergens terecht omdat er geen diagnose was,’ vertelt Marga. Uiteindelijk belandde Nico in de 
ziektewet. Twee jaar geleden kon de ziekte van Alzheimer wel worden aangetoond en kon Nico 
naar de dagbesteding. Ook kwam er thuiszorg om te helpen met de dagelijkse verzorging. Tot in 
maart dit jaar de coronacrisis uitbrak. De dagbesteding ging dicht en de thuiszorg werd 
afgeschaald tot maximaal twee keer per week. ‘Je verlegt steeds je grenzen maar het ging niet 
meer. Hij wilde op een gegeven moment zelfs van het balkon afspringen. Toen heb ik het 
verpleeghuis in Oosterhout, dat we al samen hadden uitgezocht, gevraagd of er een kamer vrij 
was.’ 
 
Scenario's doorlopen 
Via Alzheimer Nederland is ze benaderd om mee te werken aan het project Posthcard dat de 
Alzheimer Care Trainer ontwikkelt. Het computerspel moet leiden tot betere ondersteuning en tot 
minder stress bij degenen die zorg geven. De game toont personen in een 3D-omgeving met 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-doet-stress-met-ons-lichaam-en-brein/


tekstwolkjes boven hun hoofd net zoals in een stripverhaal. Voor alledaagse situaties zoals 
aankleden, eten en onder de douche zijn scenario’s gemaakt. Het gaat om situaties die lastig 
zijn voor de mantelzorger. De game biedt alternatieve voorbeeldzinnen en 
handelingsstrategieën aan. Bijvoorbeeld bij het kiezen van broodbeleg. Mensen met het 
beginstadium van dementie kun je gemakkelijker boterhammen laten eten wanneer ze kunnen 
kiezen uit maar twee soorten broodbeleg. Voor meer keuzemogelijkheden is geen ruimte in hun 
hoofd. 
 
'Niet in discussie gaan' 
‘Ik heb in de ontwikkelsessie aangegeven dat je in de game ook moet laten zien dat je op een 
gegeven moment geen vragen meer kunt stellen aan iemand met Alzheimer. Dan moet je 
handelen. Dus stellig zeggen: we gaan nu naar de winkel. Je moet niet in discussie gaan,’ aldus 
Marga. En voor het scenario ‘aankleden’ heeft ze als feedback gegeven dat je aanwezig moet 
blijven tijdens het aankleden. ‘Anders trekken ze vier kledingstukken over elkaar aan.’ In een 
andere sessie heeft ze commentaar gegeven op de gebruiksvriendelijkheid van het spel.  
 
Wanneer verschijnt de Alzheimer Care Trainer?  
De ambitie is om de Alzheimer Care Trainer over twee tot drie jaar op de markt te brengen. Een 
eerste versie wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd in combinatie met een platform waar 
mantelzorgers en ook professionele zorgverleners antwoorden kunnen vinden als ze vragen 
hebben over de aandoening. Tevens zal het platform mogelijkheden bieden voor mantelzorgers 
en zorgverleners om over en weer te communiceren en samen te werken. 
 

'Voor het eerst dat mantelzorgers betrokken zijn' 
 
De game wordt ontwikkeld door Vilans samen met Alzheimer 
Nederland en het bedrijf ConnectedCare. ‘Het project loopt 
al twee jaar, we bevinden ons in de laatste fase van de co-
creatie. Het is bijzonder dat mantelzorgers op deze manier 
meehelpen bij het creëren van een game. Dat is nog niet 
eerder gebeurd. Ze vinden het prettig om met ons te 
bedenken wat wel werkt en wat niet,’ aldus Henk Herman 
Nap, projectleider bij Vilans. Wij zijn betrokken bij de co-
creatie, het testen en de evaluatie. 
 
 
Bron: www.vilans.nl   
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Klimmendaal en Pro Persona bundelen krachten rondom 
patiënten met niet aangeboren hersenletsel 
 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Pro 
Persona Expertisecentrum Neuropsychiatrie 
hebben een subsidie ontvangen vanuit het 
project Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) 
van ZonMW om de regionale ketenzorg voor 
patiënten met (ernstig) niet aangeboren 
hersenletsel te verbeteren.  
 
Twee expertisecentra 
Vanuit hun expertise op het gebied van 
Cognitieve revalidatie (Klimmendaal) en 
Neuropsychiatrie (ProPersona) zien beide 
zorginstellingen binnen hun regio patiënten met 
(ernstig) niet aangeboren hersenletsel en 

hebben in het behandelaanbod voor deze doelgroep hun eigen expertise en faciliteiten, die 
beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Er zijn op dit moment nog onvoldoende 
mogelijkheden voor gelijktijdige medisch specialistische revalidatie en behandeling van ernstiger 
(neuro)psychiatrische problematiek, terwijl deze problemen frequent samen voorkomen. Dit kan 
leiden tot complicaties, onderbehandeling, langere behandelduur, inefficiëntere behandeling en 
overbelasting van mantelzorgers. 
 
De juiste patiënt op de juiste plek 
Vooral in de chronische fase na hersenletsel worden patiënten vanuit huisarts vaak naar de 
basis/specialistische GGZ verwezen met psychische stoornissen, terwijl binnen deze GGZ 
instellingen minder kennis en ervaring met patiënten met (ernstig) NAH is.  In de medische 
revalidatiesetting of neuropsychiatrie zijn deze patiënten juist op de goede plaats. In de praktijk 
zien we dat een deel van de patiënten hierdoor tussen de wal en het schip valt. Door een 
samenwerking tussen de twee instellingen kan er gezamenlijk consultatie geboden worden om 
verwijzingen over en weer te optimaliseren. In de toekomst biedt dit kansen om de 
samenwerking verder uit te breiden, zoals beoogd wordt binnen de Regio Impuls en het 
programma juiste zorg op de juiste plaats. 
 
Regionale ketenzorg 
Beide organisaties zijn gemotiveerd om samenwerkingsmogelijkheden en -wensen concreter uit 
te werken, de zorg meer te integreren en hun expertise te bundelen. Ze werken samen met 
diverse andere ketenpartners op het gebied van (niet aangeboren) hersenletsel in de care-
sector en met het sociaal domein van de diverse gemeentes in de regio (op gebied van begeleid 
wonen, onderwijs- en arbeidsparticipatie, sport en dagbesteding, ambulante begeleiding, 
verslavingszorg, wetenschap en innovatie). 
 
* Professionals van Klimmendaal en Pro Persona. Deze foto is gemaakt vóór 
coronamaatregelen van kracht waren. 
 
 
 
 
 



Free Your Mind: 

En creatieve oefening die meteen ruimte geeft 
 
De kerstvakantie staat voor de deur. Dit jaar een heel andere tijd van het jaar dan we gewend 
zijn. Twijfels of feestdagen wel gevierd kunnen worden met onze naasten. En de oproep om 
zoveel mogelijk thuis te blijven is nog steeds van kracht.  
 
De komende vakantie kan een periode zijn waarin je tijd voor jezelf kunt creëren en even tot rust 
kan komen. Mogelijk vindt je daarvoor wat inspiratie in het zomerboek van psychologie 
magazine. Deze is meegestuurd als bijlage met deze nieuwsbrief.  
 
Hierin staan creatieve oefeningen over o.a. je levensloop, dankbaarheid, en loslaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Solidez Mantelzorg Wageningen.  
 

Bezoekadres: Solidez Welzijn, Rooseveltweg 408h, 6707 GX Wageningen.  
 
Tel: 0317 – 468 818 (ma t/m do tussen 09.00-12.00 uur) 
 
Email: mantelzorgwageningen@solidez.nl 
Website: http://www.solidez.nl/mantelzorg/ 
 
Afmelden voor deze digitale Nieuwsbrief bij mantelzorgwageningen@solidez.nl  
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