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Beste mantelzorger,
Voor u ligt de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg 

van Stichting Welzijn Hattem. Deze nieuwsbrief komt twee 

keer per jaar uit en is bedoeld als achtergrondinformatie 

voor mantelzorgers.

NIEUWSBRIEF
Najaar 2020

Wat hadden we elkaar juist dan ook dit 
jaar graag ontmoet op de Dag van de 
Mantelzorg! Maar voor ieders gezond-
heid en degene waar u voor zorgt 
hebben we hier vanaf moeten zien. 

Door het persoonlijk rondbrengen van 
de tasjes met een kleine attentie erin 
hopen we dat u zich die dag toch een 
beetje gezien en gewaardeerd heeft 
gevoeld. Uit de vele reacties die we 
hebben gekregen denken we dat dit 
wel gelukt is. Hierbij nogmaals onze 
dank aan de 25 vrijwilligers die ons 
hebben geholpen met het rond- 
brengen. Zonder hun hulp hadden we 
dit niet kunnen realiseren.

Toen de vorige nieuwsbrief uit kwam 
waren we net een beetje aan het 
bijkomen van de ‘eerste coronagolf’. Nu 
zitten we midden in de tweede. Ondanks 
dat de lockdown iets minder streng is 
dan in maart en er meer door kan gaan, 
vraagt het veel van iedereen. Misschien 
ervaart u eenzaamheid doordat u door 
de maatregelen minder contact heeft 
met anderen of u kunt zich minder goed 
ontspannen doordat activiteiten die u 
normaal ondernam om uw hoofd even 
leeg te maken nu weg gevallen zijn. Of 
u bent juist extra druk omdat u thuis-
werken moet combineren met de zorg 
voor uw gezin en naaste. Ook kunnen er 
financiële zorgen zijn ontstaan.  

2020 is voor ons allemaal een jaar geworden dat we niet snel zullen vergeten. Ineens 
stond de wereld stil en kwam er een onbekend virus op ons af. Voor de ene man-
telzorger betekende dit extra zorg moeten leveren omdat de reguliere zorg werd 
afgeschaald, voor de andere juist niet op bezoek kunnen met alle verdriet van dien. 

Dag van de mantelzorg tóch geslaagd

http://www.swhattem.nl
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Geef de zorg even 
uit handen  
Handen in Huis regelt met enthou-
siaste vrijwilligers in heel Nederland 
24-uurs mantelzorgvervanging in die 
situatie waar de hulpvrager zonder de 
hulp niet alleen thuis kan blijven.

Vrijwilligers van Handen in Huis maken 
het mogelijk dat een mantelzorger er 
met een gerust hart even tussenuit kan. 
Voor meer informatie over kosten en 
voorwaarden neemt u contact op met 
(030) 659 09 70 of info@handeninhuis.nl 
of bel met uw eigen zorgverzekering.

Beschermingsmiddelen 
voor mantelzorgers
Chirurgische mondmaskers, hand-
schoenen, bril, schort en een fles des-
infectans zijn gratis beschikbaar voor 
mantelzorgers die intensief zorgen 
voor hun naaste met (het vermoeden 
van) corona en daarbij geen 1,5 meter 
afstand kunnen houden.

Dit is bij de huisarts, GGD en apotheek 
vaak niet bekend. Weet dat dit dus wél 
mogelijk is en is opgenomen in de 
richtlijnen van de overheid en Landelijke 
Huisartsen Vereniging.

Weet dat u niet de enige bent en 
schroom niet om hulp te vragen. U kunt 
hiervoor terecht bij het Steunpunt Man-
telzorg. We bieden een luisterend oor, 
geven informatie, kunnen helpen met 
overzicht te krijgen in uw persoonlijke 
situatie. Maar uiteraard kunnen we ook 
helpen bij praktische vragen en verwij-
zen we u, indien nodig, door naar andere 
partijen. 

In deze nieuwsbrief noemen we ook nog 
andere mogelijkheden 
zoals de Mantelzorglijn 
en de Luisterlijn. 

Voor informatie of om 
een afspraak te maken 
kunt u contact op-
nemen per mail met 
Monique Scholten via: 

steunpuntmantelzorg@swhattem.nl of 
telefonisch via 038-4432881.

Luisterlijn
De Luisterlijn is een Nederlandse 
organisatie die dag en nacht 
emotionele ondersteuning op 
afstand biedt. Dit gebeurt vanuit 
een landelijk bureau, verdeeld 
over 28 locaties in Nederland. Bij 
de Luisterlijn werken ruim 1.500 
vrijwilligers. Heeft u behoefte aan 
een luisterend oor, heeft u weinig 
mensen in uw omgeving of wilt u 
hen niet belasten? Bel dan met de 
luisterlijn: 

Mantelzorglijn   
Voor al u vragen over mantelzorg 
kunt u ook de Mantelzorglijn 
bellen:

Voorbeelden van vragen die 
mantelzorgers stellen zijn:

• Waar kan ik binnen mijn 
gemeente ondersteuning krijgen?

• Bestaat er een vergoeding voor 
mantelzorg?

• Ik kan het zorgen voor mijn 
naaste eigenlijk niet goed meer 
aan. Wat kan ik doen?

• Hoe combineer ik mantelzorg 
met een baan?

• Ik wil graag een weekje op 
vakantie, wie kan de zorg van me 
overnemen?

• Wat moet ik regelen als ik een 
mantelzorgwoning laat plaatsen?

• Wie kan mij helpen met alle 
regelzaken?

Voor meer informatie over de 
Mantelzorglijn vindt u ook op: 
https://www.mantelzorg.nl/
onderwerpen/ondersteuning/
mantelzorglijn-voor-al-je-vra-
gen-over-mantelzorg/

030-760 6055

Gelukkig hebben we elkaar, 
met een kleinere groep, 
wel kunnen ontmoeten op 
vrijdagavond 18 september 
bij Buitenplaats de Poel in 
Wenum Wiesel. Met een 
groep van 25 jongeren uit 
Hattem, Heerde en Epe 
hebben we allerlei leuke 
buitenactiviteiten gedaan. 
Waaronder paardrijden, 
grasmaaien, buks- en 
boogschieten. Fijn dat we 
elkaar op die mooie zomerse 
avond toch even konden 
ontmoeten en hopelijk 
kunnen de ‘grote’ fundagen 
volgend jaar weer door gaan.

Jonge mantelzorgers
Helaas is de grote fundag voor jonge 
mantelzorgers nu voor het tweede 
jaar niet doorgegaan door alle 
corona-maatregelen.

http://www.swhattem.nl
mailto:info@handeninhuis.nl
mailto:steunpuntmantelzorg@swhattem.nl
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Mede namens mijn 
collega’s van 

Stichting Welzijn 
Hattem wens ik u 

hele fijne feestdagen 
en vooral een heel 

gezond en gelukkig 
nieuwjaar. 

Hartelijke groeten,

Coördinator 
Steunpunt Mantelzorg

TD
_122020

Mantelzorgcompliment
Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hat-
tem geeft daarom elk jaar een financiële blijk van waardering 
van €100,-. Degene waar u voor zorgt kan dit voor u aanvragen 
tot 31 december 2020.
Voor de voorwaarden en de wijze van aanvragen kijkt u op:
hulpwijzer.hattem.nl/Zorg_en_ondersteuning/Mantelzorg_en_
vrijwilligerswerk/Mantelzorgcompliment/
Of u belt met het Steunpunt Mantelzorg 038-4432881, of mailt 
naar steunpuntmantelzorg@swhattem.nl

Project 
Vroeg ZEVMB 
De boodschap ‘uw kind zal (zeer 
waarschijnlijk) opgroeien met zeer ernstige verstandelijke en meer-
voudige beperkingen (ZEVMB)’ komt hard aan bij ouders. Vanuit 
het project Vroeg ZEVMB worden ouders in deze moeilijke en 
verwarrende tijd op verschillende manieren geholpen.  

Wilt u weten hoe? Kijk dan op de website 
www.wijzienjewel.nl/projecten/copiloot-naast-het-gezin/ of 
neem contact op met Monique Scholten via 038-4432881 of via 
steunpuntmantelzorg@swhattem.nl

Adviezen voor ouderen
In deze corona tijd wisselen de adviezen elkaar in rap tempo op. 
Om een overzicht te hebben heeft de GGD onderstaande poster 
gemaakt. De poster bevat adviezen voor kwetsbare ouderen, 
om de kans op besmetting te beperken. Downloaden kan via 
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/corona-banners/info-
graphic-covid19

CORONAVIRUS

BELANGRIJKE ADVIEZEN VOOR 
KWETSBARE OUDEREN

BASISREGELS VOOR IEDEREEN

VERMIJD DRUKTE
Zoals in supermarkten of 
drukke winkelstraten. 

BEZOEK ONTVANGEN?
Maak van tevoren afspraken 
over handen wassen en 
1,5 meter afstand. Als iemand 
klachten heeft, kan het bezoek 
niet doorgaan.

Houd 1,5 
meter afstand

Hoest en nies 
in uw elleboog

Vermijd te 
drukke plekken

Was vaak
uw handen

Draag een 
mondkapje in 

publieke 
ruimtes

VERVOER
Vermijd het 
openbaar vervoer.

BOODSCHAPPEN
Doe boodschappen in de 

rustige uren, bijvoorbeeld 
tussen 7.00 en 8.00 uur.

ZELF OP BEZOEK GAAN?
Zo min mogelijk.

Maak van tevoren afspraken over 
1,5 meter afstand. Bij klachten 
kan het bezoek niet doorgaan.

OPPASSEN 
bij (klein)kinderen

tot 12 jaar is
1,5 meter afstand 

niet nodig.
Het is zeer begrijpelijk dat deze tijd heel verwarrend is. 
Praat erover, zowel met uw naasten als hulpverleners 

en anderen in uw omgeving.

Bent u een oudere die regelmatig zorg ontvangt? Dan is het extra belangrijk om 
1,5 meter afstand te houden om de kans op besmetting te beperken. Hoe doet u dit?

HEEFT U KLACHTEN?
Blijf thuis

Laat u testen

1,5

?

behalve in het contact met uw zorgverlener.

Vragen? Kijk op www.ggdkennemerland.nl of bel met 023 789 1631.

Max 3 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar)

Deze bijeenkomsten, in de 
vorm van workshops, zijn be-
doeld voor mantelzorgers die: 

Bijvoorbeeld denken: “Hoe 
komt het dat hij/zij zo anders 
reageert dan ik van hem/haar 
verwacht of gewend ben?”  
“Wat kan ik doen zodat mijn 
partner/ouder wat meer ‘mee-
werkt’?” 

Wat maakt deze workshops 
zinvol en handig? 
U krijgt tips die praktisch zijn 
en die gaan over gewone 
dingen die juist niet meer 
gewoon zijn als u mantelzorger 
bent van iemand met de-
mentie. Tijd voor uzelf nemen 
bijvoorbeeld. Even eruit, even 
je hart luchten en daarbij van 

praktische deskundigen horen 
hoe u een situatie net anders 
kunt aanpakken. In ‘de groep 
van mantelzorgers heeft vaak 
iedereen dezelfde problemen 
en juist dat werkt zo goed. 

Wilt u op de hoogte gehouden 
worden? Laat dit dan weten 
aan Ellen Snijder, coördinator 
van het Geheugensteunpunt 
Hattem via 038-4432881 
of stuur uw mail naar: hattem@
hetgeheugensteunpunt.nl

Bijeenkomsten/workshops voor mantelzorgers
van mensen met dementie

Training onbegrepen 
gedrag bij dementie
In mei en juni 2021 zullen er vanuit het Geheugensteunpunt 
Hattem, samen met Heerde, 3 tot 4 bijeenkomsten georgani-
seerd worden voor mantelzorgers van mensen met dementie.

http://www.swhattem.nl
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