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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief staan we stil bij wet- en regelgeving waar Mantelzorgers mee te maken
krijgen. Om meer wegwijs te worden in deze wereld kun je aanvullend het E-book wegwijzer
voor Mantelzorgers lezen dat wij als bijlage meesturen.
Het Startpunt is weer geopend op de bekende tijden; van maandag tot en met donderdag van
9.00 – 17.00 uur, en op vrijdag van 9.00 -13.00 uur. Hier kun je terecht met al je vragen over
wonen, werk, welzijn, zorg, onderwijs, opvoeding en inkomen.
Voor meer informatie over wet- en regelgeving bel of mail ons gerust: Solidez Mantelzorg
0317 - 468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl
WLZ Nieuwsbrief

Wat biedt Solidez Mantelzorg

Vanaf 2021 hebben ggz-cliënten toegang
tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Solidez Mantelzorg ondersteunt
mantelzorgers en beroepskrachten
met het bieden van:

De toegang geldt voor mensen met een
blijvende behoefte aan permanent
toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid.
In de nieuwsbrief van MIND lees je de
stand van zaken.

Een luisterend oor
Informatie en advies
Themabijeenkomsten en cursussen
Gespreksgroepen
Activiteiten voor mantelzorgers
Daarnaast geven wij voorlichting aan
beroepskrachten en behartigen wij de
belangen van de Wageningse
mantelzorgers.

Heb ik recht op psychische hulp bij mantelzorg?
Als mantelzorger staat jouw wereld vaak in het teken van de
zorg voor de ander. Je hebt het druk met de zorg die nodig is
en waar jouw naaste behoefte aan heeft. Maar sta je weleens
stil bij wat jij mentaal nodig hebt? Veel mantelzorgers hebben
behoefte om te praten met een coach of psycholoog. Gelukkig
heb jij ook recht op deze psychische hulp. Trek hiervoor op tijd
aan de bel bij je huisarts.
Een psycholoog of coach helpt bij het maken van juiste keuzes
Het is heel normaal dat het je als mantelzorger soms te veel wordt. Het gaat steeds slechter met
de persoon voor wie je zorgt. Daardoor verandert jullie relatie. Een psycholoog of coach helpt
jou om zo goed mogelijk om te gaan met deze veranderingen. Ook helpt hij of zij jou bij het
maken van keuzes die goed voor jou zijn. Je leert anders met de situatie omgaan.
De basisverzekering vergoedt psychische hulp voor mantelzorgers
Als mantelzorger heb je recht op geestelijke hulp. De basisverzekering vergoedt deze hulp tot
10 uur per jaar. Maak hier gebruik van, want als jij gezond blijft kan je ook langer blijven zorgen
voor je vriend of familielid.
Vertel je huisarts dat je psychische hulp nodig hebt. Maak een afspraak bij je huisarts om
geestelijke hulp te krijgen. Geef aan dat je behoefte hebt aan mentale steun. Het is belangrijk
dat je huisarts weet dat je mantelzorger bent. Geef dit dus aan. Je huisarts schat vaak goed in
welke hulp er nodig is. Soms zijn een aantal gesprekken bij de praktijkondersteuner al genoeg.
Heb je behoefte aan meer gesprekken? Vraag dan om een verwijzing naar een psycholoog of
coach.Trek op tijd aan de bel! Het is belangrijk dat je als mantelzorger op tijd hulp inschakelt.
Heb je geestelijke of lichamelijke klachten? Neem dan direct contact op met je huisarts. Lees
ook de vijf slimme manieren (zie onderstaande website) om hulp in te schakelen. Deze helpen
jou om het zorgen niet alleen te hoeven doen.
Bron: www.pggmenco.nl

Zakboek financien
De financiële regels op een rij!
Zakboek Financiën van MantelzorgNL is hét naslagwerk voor
iedereen die zorgt voor een ander. Het zakboek biedt
mantelzorgers een overzicht van regelingen die van invloed
zijn op zijn of haar financiële situatie. Van WMO, PGB tot
aftrek van parkeerkosten en belastingvrije schenkingen.
Met het Zakboek Financiën kan de mantelzorger met meer kennis belastingaangifte (laten) doen
of vragen stellen bij (gemeentelijke) instanties.
Je kunt het zakboek bestellen via MantelzorgNL. Er is een inkijkexemplaar op het kantoor van
Solidez Mantelzorg, hier kun je ook gebruik van maken.

Heb ik recht op thuiszorg bij mantelzorg?
Je bent als mantelzorger misschien best onzeker over je medische kennis om je naaste goed te
verzorgen. Wat nou als de zorgtaken zo zwaar of ingewikkeld zijn dat je professionele hulp
nodig hebt? Heb je dan recht op thuiszorg? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag.
Wat is thuiszorg?
Thuiszorg kan je naaste ontvangen in de vorm van medische zorg. Dat betekent dat een
verzorgende of verpleegkundige bijvoorbeeld wonden verzorgt, injecties en medicijnen geeft,
maar ook helpt bij wassen en aankleden. Daarnaast bestaat er thuiszorg in de vorm van
huishoudelijke hulp. Een thuiszorgmedewerker helpt dan taken zoals ramen lappen, opruimen
en schoonmaken.
Heb ik recht op thuiszorg?
Hoewel thuiszorg jouw taken als mantelzorger lichter maakt, is hier de vraag of je naaste recht
heeft op thuiszorg. Een aanvraag wordt namelijk namens hem of haar gedaan. Of je naaste
recht heeft op thuiszorg hangt af van de situatie en het soort thuiszorg dat hij of zij nodig heeft.
Ik wil huishoudelijke hulp
Zoek je ondersteuning in het huishouden? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen.
De gemeente bespreekt dan met jou en je naaste in een zogenaamd keukentafelgesprek wat
jullie zelf nog kunnen doen. Aan de hand van dat gesprek stelt de gemeente Wageningen vast
op hoeveel uren huishoudelijke hulp je naaste maximaal per jaar recht heeft. Maar ook wat de
hoogte is van de eigen bijdrage.
Ik wil medische hulp
Wil je medische hulp aanvragen? Dan heeft je naaste een zogenaamde indicatie nodig van een
wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt dan langs en kijkt of er zorg nodig is. Als de
wijkverpleegkundige zegt dat medische thuiszorg nodig is, dan krijgt je naaste dit vergoed door
de zorgverzekeraar. Weet je niet waar je een wijkverpleegkundige vindt? Vraag dan je huisarts
om hulp.
Wat als ik geen recht heb op thuiszorg?
Het kan gebeuren dat de gemeente of wijkverpleegkundige vindt dat je naaste geen thuiszorg
nodig heeft. Het helpt dan soms om hulp te vragen bij een particulier zorgbureau. Soms is er
voor een particulier zorgbureau alsnog een vergoeding mogelijk door je zorgverzekeraar. Wil je
hiervan gebruik maken? Ga dan bij je zorgverzekeraar na of je hiervoor voldoende verzekerd
bent.
Bron: www.pggmenco.nl

Free Learning
Voor informatie over Free Learning over wetgeving en financiering in de ouderenzorg:
Klik op deze link

Rechtsbescherming
Voor informatie voor rechtsbescherming bij dementie kun je de
brochure lezen van Alzheimer Nederland: Rechtsbescherming
bij Dementie

Thuis zorgen voor een volwassen naaste
Wet langdurige zorg
Voor wie is de Wlz-zorg bedoeld?
Een Wlz-indicatie geeft recht op zorg aan mensen die voor de rest van hun leven zijn
aangewezen op 24 uur per dag zorg in de buurt of onder permanent toezicht. Het gaat om
zorgbehoevenden die niet alleen kunnen zijn en niet zelf – bijvoorbeeld via alarmering – om
hulp kunnen vragen. En om mensen die door fysieke of mentale problemen de hele dag
begeleiding of verpleging nodig hebben en niet voor zichzelf kunnen zorgen. Denk hierbij aan
chronisch zieken, mensen met dementie of ouderen met een ernstige mentale of lichamelijke
aandoening.
Zorg vanuit de Wlz
De zorg kan plaatsvinden in een verpleeghuis, in een beschermde woonvorm, maar ook thuis.
Een Wlz-indicatie betekent dus niet altijd automatisch opname in een instelling. Zolang het veilig
en verantwoord is kan de zorg thuis geregeld worden.
Welke zorg valt onder de Wlz?
Het pakket aan zorg vanuit de Wlz voor de thuissituatie omvat verschillende zorgfuncties:
Begeleiding, verpleging en verzorging;
Medische zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of
stoornis.
Dagbesteding
Huishoudelijke hulp (afhankelijk van het zorgprofiel)
Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
Wanneer vraag je Wlz-zorg aan?
Voordat je Wlz-zorg kunt aanvragen is een indicatie nodig. Er zijn voor je naaste twee situaties
mogelijk.Er is direct een Wlz-indicatie nodig, omdat je naaste plotseling is getroffen door een
ernstige aandoening, bijvoorbeeld een hersenbloeding of ernstig ongeluk. Je naaste ontvangt al
zorg vanuit de Wmo of Zvw, maar deze is niet langer passend omdat de zorg zwaarder en
uitgebreider is geworden. Bijvoorbeeld als je naaste met dementie ’s nachts gaat dwalen. Als de
zorgvraag geleidelijk verandert bespreek dit dan tijdig met je gemeente of wijkverpleegkundige.
Zo voorkom je dat je te laat snel moeilijke keuzes moet maken.
Hulp bij de aanvraag
Je staat er in je zoektocht naar meer of andere zorg niet alleen voor. Voor hulp zijn er
verschillende mogelijkheden.
Clientondersteuner
De gemeente Wageningen werkt samen met clientondersteuners. Op de website van het
Startpunt Wageningen vind je de contactgegevens. Je hebt geen toestemming nodig van de
gemeente om deze clientondersteuning in te schakelen, hun hulp is gratis en onafhankelijk. Als
je naaste een Wmo- en/of Zvw indicatie heeft, dan wordt de clientondersteuning vanuit de
gemeente geregeld. Als er al een Wlz-indicatie is, vanuit het zorgkantoor.
Klik op de link voor meer informatie
Bekijk het filmpje over onafhankelijke clientondersteuning: de ervaringen van Henk die
mantelzorger is.
Mantelzorgmakelaar
Ook een mantelzorgmakelaar kan je ondersteunen bij het aanvragen van (meer) zorg. Vel
zorgverzekeraars vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar vanuit d aanvullende
verzekering. De hoogte van deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Je hebt vooraf wel
toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Je vindt een mantelzorgmakelaar op www.bmzm.nl
Mantelzorgconsulenten
Langdurig zorgen voor een naaste heeft niet alleen een praktische, maar ook een emotionele
kant. Het is vak zwaar om het vol te houden en zo goed mogelijk te regelen. Voor emotionele en
praktische hulp kun je terecht bij de mantelzorgconsulenten van Solidez Mantelzorg. Bereikbaar
van maandag t/m donderdag via 0317- 46 88 18 of mantelzorgwageningen@solidez.nl
Mantelzorglijn
Voor zowel advies als een luisterend oor kun je ook altijd bellen met de Mantelzorglijn van
MantelzorgNL: (030) 760 60 55. Je kunt ook appen of mailen. Kijk voor alle contactgegevens op
www.mantelzorg.nl
Het Juiste Loket
Bij Het Juiste Loket ontvang je advies over de toegang tot en het regelen van langdurige zorg
en ondersteuning:
(030) 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl
Casemanager dementie
Iedereen bij wie de diagnose Alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een
casemanager. In sommige regio’s kun je bij een vermoeden van dementie al een beroep doen
op een casemanager. Deze wordt ook wel dementieverpleegkundige of trajectbegeleider
genoemd. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. De
huisarts of wijkverpleegkundige van je naaste kan de casemanager aanvragen. De
casemanager wordt vergoed vanuit de zorgverzekering van je naaste. Je kunt ook zelf op zoek
naar een casemanager via Dementie Gelderse Vallei
Andere informatie die je op weg kunnen helpen:
Regelhulp
Dementie:
Dementienetwerk
Dementie Casemanagement
Alzheimer Nederland
GGZ:
Mindplatform
Handreiking Wlz
Aan de slag met onafhankelijke clientondersteuning
Wil je meer weten over de procedure van Wlz-zorg aanvragen, PGB of het verdere verloop van
een Wlz-indicatie? Dan kun je de Special Wet langdurige zorg bestellen bij MantelzorgNL. Hij
ligt ter inzage ook bij ons op kantoor. Natuurlijk kun je ook bij ons aankloppen voor meer
informatie of een van de andere genoemde opties benaderen.

Uitnodiging
Vooraankondiging Mantelzorgcafé: Workshop Zomergeluk
Herken je signalen van somber zijn, moeheid, (over)belasting
en verminderde veerkracht bij jezelf? Of heb je de wens om
iets beter voor jezelf te zorgen, maar lukt het niet dit te
veranderen? Dan kan dit mantelzorgcafé helpen om de eerste
stap te zetten richting aandacht voor de eigen gezondheid en
mentale weerbaarheid.
In dit mantelzorg café ervaar je kleine momenten van geluk,
waarbij we de focus leggen op wat kan nog wel. Het
mantelzorgcafé is gebaseerd op het boek Klein geluk voor de
mantelzorger, waarin ‘recepten’ staan. Dit zijn kleine
oefeningen die je stap voor stap een beter gevoel geven.
Tijdens deze workshop proberen we een aantal oefeningen uit met elkaar. Het is een
kennismaking. Maar in dit uur kun je al veel opsteken en krijg je voldoende tips en handvatten.
Interesse? Meld je dan nu aan
De workshop is gratis. Je kunt je opgeven door te bellen naar 0317 46 88 18 (ma t/m do tussen
09.00-12.00 uur) of door te mailen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl.
Opgeven kan tot en met vrijdag 4 juni 2021.
Datum: Woensdag 9 juni
Tijd: 14:00-15:00 uur
Kosten: Deelname is gratis
Locatie: Digitaal
Deelnemers: Maximaal 15 personen

Facebook

Website

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.

