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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Wat biedt Solidez Mantelzorg

Nieuw!
Vanaf april 2021 is de nieuwsbrief in een
ander jasje gestoken. De nieuwsbrief zal
maandelijks
(behalve
in
de
zomerperiode) verschijnen en brengt je
zoveel mogelijk op de hoogte van
informatie
en
activiteiten
voor
mantelzorgers in Wageningen.
Deze maand zoomen wij in op
Ontspanning. Ontspannen blijven helpt
namelijk om langer te kunnen zorgen
voor je naaste. Voor meer informatie over
ontspanning bel of mail ons gerust:
Solidez Mantelzorg 0317 - 468818 of
mantelzorgwageningen@solidez.nl

Solidez Mantelzorg ondersteunt
mantelzorgers en beroepskrachten
met het bieden van:
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.

Vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger: Cijfers en feiten
Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid,
grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze
mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van
ondersteuning?
Movisie zet de feiten en cijfers op een rij met betrekking tot het
ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en
de toekomst van informele zorg. Daarnaast koppelt Movisie dit
aan relevante en behulpzame kennis en tools die beschikbaar zijn.
Lees meer op de site van Movisie

E-learning aan- en uitkleden
Zorgverleners en mantelzorgers helpen cliënten dagelijks bij
het aan- en uitkleden. In deze Free Learning-module leer je
meer over het handig, ergonomisch en met zo min mogelijk
(huid)belasting voor de cliënt aan- en uitkleden.
De module bestaat uit 18 vragen. Naast vragen over
ergonomisch aan- en uitkleden leer je ook meer over
zorgspecifieke kleding en handige hulpmiddelen zoals de
glijmouw, glijhandschoen en de glijbroek. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor het
omgaan met spasmes.
Doe de Free Learning
In totaal ben je ongeveer 30 minuten met de module bezig. Als je meer dan 80 procent van de
vragen goed hebt beantwoord kun je een certificaat met je naam downloaden. De door
AllYouCanLearn gefinancierde module ‘Aan- en uitkleden’ is gemaakt door experts van Visiek,
LOCOmotion en het Belgische Attractive2Wear.
Bron: Zorg voor Beter

Ontspanning
Hoelang is het geleden dat jij echt even helemaal niks deed? Weet je het niet meer? Dan
is het nu tijd om er iets aan te doen. Ontspanning is namelijk heel goed voor je
lichaam. Hieronder geven we vijf korte oefeningen die je helpen te ontspannen.
1. Mediteren kun je leren
Mediteren werkt ontspannend. Het helpt je om je gedachten op te ruimen en rustig te worden.
Ga direct aan de slag met mediteren door deze video te bekijken. Doe je het liever op jouw
eigen manier? Ga gerust je gang. Zolang je maar ontspant.
2. Oefen met een juiste ademhaling
Een verkeerde of onrustige ademhaling heeft vaak te maken met stress. Gebruik daarom
onderstaande oefening om bij stressmomenten op adem te komen:
Zit op een stoel met je voeten op de grond, rug gestrekt en je schouders open.
Leg je handen op je buik en adem rustig in door je neus. Zorg hierbij dat je buik uitzet en je
schouders niet omhoog bewegen.
Adem rustig uit door je neus. Het bovenste deel van je borstkas zakt hierbij iets naar beneden
en je buik gaat naar binnen. Let erop dat je alle lucht uitademt.
3. Word bewust van spanningen in je lichaam
Onderstaande oefening helpt je om bewust te worden van spanningen in je lichaam. Ervaar het
verschil tussen het aanspannen en ontspannen van je spieren:
• Zit rechtop op een stoel en sluit je ogen.
• Span je tenen aan. Houd dit 3 seconden vast en ontspan ze weer.
• Span nu je enkels aan. Houd dit 3 seconden vast en ontspan ze weer.
• Werk zo stap voor stap van onder naar boven je hele lichaam door. Totdat je bij je kruin bent.
•Ga na op welke plekken jij in je lichaam spanning hebt ervaren.
4. Beweeg om je hoofd leeg te maken
Bewegen helpt om te ontspannen. Maak bijvoorbeeld een stevige wandeling of ga naar de
sportschool. Het maakt je hoofd leeg. Daarnaast geeft het je positieve energie, waardoor jij je
erna weer opgeladen voelt. Laat wel je telefoon thuis. Zo ontspan je echt en regel je niet
stiekem zaken voor thuis.
5. Luisteren naar muziek
Muziek helpt je om spanningen los te laten. Luister naar jouw favoriete plaatjes; het maakt niet
uit of dit klassieke of juist harde swingmuziek is.

Uitnodiging
Mantelzorgcafé: Autopuzzeltocht Gelderse Kastelen route
Een veilig dagje uit in deze bijzondere tijd. Wij hebben
gekozen voor een route vol historische pracht en praal. U rijdt
deze route op eigen gelegenheid. En kunt deze route dus
rijden op een voor u geschikt moment.
Ga terug in de Middeleeuwen met deze schitterende route
langs een aantal van de prachtigste kastelen en landgoederen
die Gelderland rijk is. Elk kasteel kent zijn eigen verhaal en
bijzondere bewoners. Geniet van de prachtig behouden
gebouwen. Neem een kijkje bij de poort of soms kun je een
stukje van het landgoed bezoeken. Wij hebben hem proef
gereden, een korte indruk zie je in de foto's.
Stap in de auto voor deze ontdekkingsreis, navigeer langs historische kastelen met het bolletjepijltje-systeem, beantwoord vragen over de landgoederen die je onderweg tegenkomt, los de
kasteel-raadsels op en let onderweg goed op voor bijzondere dingen voor de autobingo! En als
je wilt, maak je tussendoor een stop bij één van deze historische gebouwen!
De start is bij Kasteel Doorwerth in Doorwerth en het eindpunt is bij Kasteeltje De
Kinkelenburg in Bemmel.
Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis autopuzzeltocht Gelderse Kastelen route kan tot uiterlijk 1 mei
2021. Je ontvangt een pakketje voor onderweg met het road book en wat lekkers. Bel of mail
naar Solidez Mantelzorg 0317- 46 88 18 of mantelzorgwageningen@solidez.nl
Datum en tijd
Wanneer je deze route rijdt is je eigen keuze. Voor de route staat een uur, met tussenstops
ongeveer twee uur.
Win-actie
Maak tijdens de kastelenroute een foto en stuur deze in. De drie mooiste foto’s worden door
Team Mantelzorg uitgekozen. De winnaars winnen een cadeaubon van bol.com en de foto’s
worden via social media van Solidez gedeeld.
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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.

