
 

Activiteiten agenda Mantelzorg Wageningen najaar 2020 
I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus zijn wij van maandag t/m donderdag tussen 
09.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0317-468 818. 
 
Mantelzorg Wageningen houdt zich aan de actuele coronamaatregelen dit kan consequenties 
hebben voor de activiteit. Onderstaande activiteiten zijn coronaproof. We maken gebruik van 
grotere ruimtes en de activiteiten zijn met minder deelnemers om veilige afstaand te kunnen  
waarborgen. 

Datum Activiteit 

September 

3 september 
2020 

Start gespreksgroep Mantelzorg en veranderend gedrag 
Mantelzorg Wageningen start een gespreksgroep voor mantelzorgers van een naaste 
waarbij sprake is van veranderend gedrag. Bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH), Dementie en Parkinson.  
 
Herkent u het volgende? Uw naaste is sneller emotioneel, toont ineens minder of geen 
initiatief en kan ook sneller boos worden.  Uw sociale netwerk wordt kleiner, omdat 
men vaak niet weet hoe om te gaan met het veranderende gedrag. Voor u als 
mantelzorger kan dit heel veel impact hebben, want hoe ga je met het veranderende 
gedrag om en hoe zorgt u ervoor dat u uw sociale contacten onderhoudt?  
 
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: 

 De thuissituatie en de mantelzorgsituatie 

 Emoties, gedrag, gedrags- en karakterveranderingen 

 Cognitief (geheugen, concentratie, denkvermogen) 

 Energie (vermoeidheid, slecht slapen, beperkt belast) 

 Prikkelgevoeligheid en irritatie 

 Initiatiefverlies en beweging 

 (Verlies van) sociale contacten 

 Communicatie 
Deze gespreksgroep is een plek waar mantelzorgers ervaringen kunnen delen, 
(h)erkenning kunnen vinden, tips kunnen delen en ophalen. 
 
Data: 

 Donderdag 3 september 2020 

 Donderdag 1 oktober 2020 



 Donderdag 5 november 2020 

 Donderdag 3 december 2020 

 Donderdag 7 januari 2021 

 Donderdag 4 februari 2021 
 
Tijd: 19:00-20.30 uur 
Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. Centrale hal op de begane 
grond (i.v.m. tijdstip aanbellen aan zijde parkeerplaats). 
Kosten: De eigen bijdrage is €20.-  
Deelnemers: max. 8 personen 
Meer informatie of aanmelden: 
Wilt u meer weten of heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact op met 
Madelon Siep 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl 
 
Past het tijdstip van deze gesprekgroep niet voor u, maar heeft u wel behoefte aan 
deze ondersteuning? Laat het dan weten, dan kijken we bij meer signalen naar een 
ander moment.  

8 september 
2020 

Start gespreksgroep voor GGZ mantelzorgers 
Zorgt u voor een naaste met psychische klachten? Dan bent u mantelzorger. In de 
gespreksgroep GGZ mantelzorgers ontmoet u anderen die ook zorgen voor iemand 
met deze problematiek. U vindt herkenning, erkenning en steun en krijgt tips van 
elkaar. Binnen deze gesprekgroep is er ook ruimte voor het krijgen en delen van 
informatie en advies over de psychische ziektebeelden en kan er een stukje psycho-
educatie gegeven worden.  
 
Leven met een naaste met psychische problemen is niet altijd gemakkelijk. Het kan 
zorgen voor conflicten, overbelasting en machteloosheid. Voor diegene zelf, maar ook  
voor u als mantelzorger levert dat veel spanning op.  
De voortdurend algemene waakzaamheid, onzekerheid en angst die psychische 
ziektebeelden met zich meebrengen kosten veel energie. Het ontbreken aan ziekte 
inzicht van uw naaste met GGZ problematiek en de hoge emotionele belasting kunnen 
zorgen voor (over)belasting. Ook het gedrag voortkomend uit de ziektebeelden roept 
vragen op over de omgang hiermee. 
Soms weet u niet meer hoe u moet reageren of kunt u de zorg nauwelijks meer 
opbrengen. Herkent u zich hierin, dan kan deze gespreksgroep u wellicht helpen. 
De gespreksgroep zal geleid worden door Madelon Siep (Mantelzorgconsulent).  
 
Data:  

 Dinsdag 8 september 2020 

 Dinsdag 13 oktober 2020 

 Dinsdag 17 november 2020 

 Dinsdag 5 januari 2021 

 Dinsdag 9 februari 2021 

 Dinsdag 16 maart 2021 

 Dinsdag 11 mei 2021 (terugkom bijeenkomst) 
 
Tijd: 14:00-16:00 uur 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl


Locatie: Wijkhuis de Nude, kortestraat 2, 6702 BH Wageningen. We maken gebruik van 
het lokaal.  
Kosten: De eigen bijdrage is €20.- 
Deelnemers: max. 8 personen 
Meer informatie of aanmelden: 
Wilt u meer weten of heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact op met 
Madelon Siep 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl 
 
Past het tijdstip van deze gesprekgroep niet voor u, maar heeft u wel behoefte aan 
deze ondersteuning? Laat het dan weten, dan kijken we bij meer signalen naar een 
ander moment. 

15 
september 
2020 

Mantelzorgcafé: Wandelend ontmoeten 
Fotowandeling Wageningen Centrum 
Deze fotowandeling start op het busstation in Wageningen en heeft een lengte van 2,5 
km. Je komt langs prachtige plekjes in en rondom Wageningen centrum.  
 
Datum: Dinsdag 15 september  
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: Deelname is gratis 
Locatie: Busstation  
Deelnemers: max. 12 personen (verdeeld over 2 groepen) 
 
Heeft u zin om mee te wandelen? Geef u dan op door te bellen of te mailen naar 
Mantelzorg Wageningen 0317-46 88 18 of mantelzorgwageningen@solidez.nl.  
 
Opgave voor donderdag 10 september!                          
 

Oktober  

8 oktober Cursus omgaan met dementie 
De cursus ‘Omgaan met dementie’ gaat in op de oorzaken en het verloop van deze 
ziekte, het veranderende gedrag en de rol van de mantelzorger. Mantelzorgers krijgen 
informatie over het omgaan met de gedragsveranderingen en de cursus geeft de 
mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere mantelzorgers. 
 
Doel 
Het doel van de cursus is om de mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden in 
hun verzorgingstaak. De cursus stelt de partner en andere familieleden in staat beter 
in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden. De zorg 
is langer en beter vol te houden en opname in het verpleeghuis kan daardoor 
uitgesteld worden. De deelnemers zijn meestal partners of kinderen, maar soms ook 
andere familieleden, vrienden of buren. 
 
De cursus bestaat uit vier donderdagochtenden en vindt plaats in Wijkhuis de Nude. 
De cursus wordt gegeven door een ervaren casemanager dementie in samenwerking 
met Mantelzorg Wageningen 
 
Data: 

 Donderdag 8 oktober 2020 
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 Donderdag 15 oktober 2020 

 Donderdag 22 oktober 2020 

 Donderdag 29 oktober 2020 

 Donderdag 5 november 2020 (reserve) 
 
Tijd: Donderdag van 10.00-12.00 uur 
Locatie: Wijkhuis de Nude, Kortestraat 2, 6702 BH, Wageningen.  
Kosten: De kosten zijn € 35,- per persoon voor vier ochtenden inclusief materiaal. 
 
Aanmelden en meer informatie  
Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen. Mail naar Marjoke van Gelder: 
mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel: (0317) 46 88 18 of 06-23 03 16 48. 
 

28 oktober 
2020 

Training mindfulness 
Als je voor iemand zorgt, vraagt dat op verschillende vlakken veel van je. Het kan 
bijvoorbeeld allerlei emoties oproepen en versterken en in de gerichtheid op de zorg 
voor de ander vergeet je nog wel eens goed voor jezelf te zorgen. Bovendien gaat 
mantelzorgen vaak samen met allerlei stressfactoren die je uit je balans kunnen halen. 
In deze 8-weekse training ontwikkel je de vaardigheden om onder andere om te gaan 
met je emoties en goed voor jezelf te zorgen. En onderzoek je de manieren hoe je 
mindful om kunt gaan met stress.  
  
8-weekse mindfulness training 
De Mindfulness training is gebaseerd op de Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR). Training en bestaat uit een vast programma waarvan de effectiviteit bewezen 
is.  
Thema’s in de trainging zijn o.a.: 

· Hoe doorbreek je je automatische piloot? 
· Hoe zit je minder in je hoofd en meer in je lichaam? 
· Hoe vind je rust te midden van de drukte? 
· Hoe doe je stress en hoe zou dat anders kunnen? 
· Hoe ga je om met dingen die je niet kunt veranderen? 
· Ontdek de kracht van je gedachten! 
· Hoe zorg je goed voor jezelf? 
· Hoe integreer je mindfulness in je leven? 

  
Hoe werkt het? 

 De wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur hebben allemaal een eigen thema en 
bestaan uit mindfulness oefeningen, theoretische onderbouwingen, het 
uitwisselen van ervaringen en een inleiding naar de praktische toepassing in 
het dagelijks leven.  

 Na elke bijeenkomst kan je aan de slag met oefeningen, teksten en meditaties 
uit het werkboek om je mindfulness vaardigheden te ontwikkelen en te 
integreren in je leven.  

 Tussen de bijeenkomsten ben ik beschikbaar voor vragen en individuele 
begeleiding. 
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Data: 
· Woensdag 28 oktober 2020 
· Woensdag 4 november 2020 
· Woensdag 11 november 2020 
· Woensdag 18 november 2020 
· Woensdag 25 november 2020 
· Woensdag 2 december 2020 
· Woensdag 9 december 2020 
· Woensdag 16 december 2020 

En er zal een terugkombijeenkomst gepland worden in 2021.  
Trainer: Nienke Zevenbergen (gecertificeerde trainer).  
  
Tijd: 09.30-12.00 uur 
Kosten: De eigen bijdrage is €25,- p.p.  
Locatie: Stadsatelier Ons huis, Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen. We maken 
tijdens deze cursus gebruik van de grote zaal. 
  
Meer informatie of aanmelden 
Voor meer informatie stuur een e-mail naar de trainster Nienke 
Zevenbergen info@nienkezevenbergen.nl. 
Om aan te melden kunt u contact opnemen met Mantelzorg Wageningen 0317-468 
818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl    
 

November 

9 t/m 15 
november 
2020 

Week van de mantelzorg  
I.v.m. de 
coronamaatregelen is het 
nog onduidelijk of er 
activiteiten plaats kunnen 
vinden. Informatie 
hierover volgt in het 
najaar. 
 

 Mantelzorg Wageningen 
Email: 
mantelzorgwageningen@solid
ez.nl 
Tel: 0317-468818 

December 

17 december 
2020 

Kerstlunch met verhaal 
 
Tijd: 12.00-14.00 uur 
Kosten: Deelname is gratis 

Inloopcentrum Markt 17 
Markt 17 
6701 CX Wageningen 

Opgave of meer informatie 
mantelzorgwageningen@solid
ez.nl of 0317-468 818 
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