NIEUWSBRIEF
Zomer 2020

Als mantelzorger komt er, naast de
directe zorg voor u naaste, soms
heel wat op u af.

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.

Mantelzorg in coronatijd
De corona-crisis treft ons allemaal. Het is een heftige, onzekere tijd. Gelukkig horen we
naast de vele verdrietige verhalen ook van mensen dat ze juist dichter naar elkaar toegekomen zijn, hulp krijgen uit onverwachte hoek of juist minder druk ervaren doordat
verplichtingen (tijdelijk) wegvallen.
De maatregelen rondom het
coronavirus zorgen echter
ook voor vragen bij mantelzorgers. Wie neemt de
zorg over als ik zelf ziek
word? Kan ik als mantelzorger beschermende
middelen krijgen bij
de verzorging van
mijn naaste?

foto: freepik.com

Mantelzorg.nl geeft
op hun website
antwoord op deze
en andere veelgestelde vragen van
mantelzorgers.
Stichting Welzijn Hattem www.swhattem.nl

Kijk op
mantelzorg.nl/pagina/voormantelzorgers/thema-s/
mantelzorg-en-het-coronavirus
Komt u er niet uit? Schroom dan
niet om contact met ons op te
nemen.
Verder brengen we in deze
nieuwsbrief een aantal (uiteenlopende) onderwerpen onder de
aandacht.
Mocht u bepaalde informatie
missen of ideeën hebben voor
een volgende nieuwsbrief laat
het ons dan gerust weten.

Tijdens deze corona crisis is de druk
op veel mantelzorgers toegenomen.
Omdat dagbesteding/behandeling
weg valt, er weinig bezoek komt of
dat u zelf niet op bezoek kunt bij uw
naaste, er (financiële) zorgen zijn etc.
Verderop in de nieuwsbrief vindt
u verschillende initiatieven die u
wellicht kunnen helpen.

-

Via mail en telefonisch zijn wij
bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 9:00-16:00 uur via
onderstaande contactgegevens.
In bepaalde situaties is het ook weer
mogelijk een afspraak te maken
en kunnen we elkaar in het ‘echt’
ontmoeten, uiteraard met inachtneming van de RIVM maatregelen.
We bieden een luisterend oor,
geven informatie, kunnen helpen
met overzicht te krijgen in de soms
emotionele situatie waarin u terecht
bent gekomen. Maar uiteraard kunnen we ook helpen bij praktische
vragen en verwijzen we u, indien
nodig, door naar andere partijen.
Wacht niet te lang, zorg dat u
zelf het hoofd boven water kunt
houden. Want alleen op die manier
kunt u ook langer
zorgen voor uw
naaste.
Voor informatie of
om een afspraak
te maken neemt
u contact op per
mail met Monique Scholten via:
steunpuntmantelzorg@swhattem.nl
of telefonisch via 038-4432881.
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Jonge mantelzorger
In Nederland is een op de vijf
jongeren mantelzorger. Het
geven van mantelzorg geeft
jongeren een gevoel van
voldoening, trots en liefde.
Tegelijkertijd vindt ruim de
helft deze zorg ook zwaar.
Fysiek, mentaal of omdat zij
de zorg lastig kunnen combineren met school, vrienden
en hobby’s. Dat kan tegenstrijdig voelen.
Daarnaast is mantelzorg soms
ingrijpend voor jongvolwassenen (18-25 jaar) die bezig
zijn met het opbouwen van
hun eigen leven. De meeste
jonge mantelzorgers vinden
hulp vragen lastig. Wanneer
de zorg je te veel wordt, is het

goed om hierover te praten
of hulp te zoeken. In de Week
van de Jonge Mantelzorger,
die van 1 tot 7 juni plaatsvond,
startte het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
sport de campagne ‘Deel je
zorg’, om jonge mantelzorgers
aan te moedigen over de zorg
te praten.
Normaal gesproken organiseren we een fundag in
het voorjaar, waarbij jonge
mantelzorgers uit Epe, Heerde
en Hattem elkaar kunnen
ontmoeten en plezier maken.
Vanwege de corona-crisis kon
dat helaas niet door gaan. We
hopen uiteraard dat het in het
najaar wel door kan gaan.

Voor het verhaal van jonge mantelzorger Femke en zus Floor klik
op de volgende link:
mantelzorg.nl/praktijkverhalen/leven-met-floortje

Netwerk
integrale
kindzorg (NIK)
Online training
dementie
Een van de kenmerken van dementie is
dat het gedrag verandert. Dit kan best
even wennen zijn. Om u te helpen is de
online training ‘omgaan met veranderd
gedrag bij dementie’ ontwikkeld.
De training helpt u om het veranderende
gedrag te begrijpen en geeft tips om er
mee om te leren gaan.
Klik hiervoor op de volgende link:
dementie.nl/online-training

In het NIK zijn vele zorgprofessionals
rondom ernstig zieke kinderen en
hun ouders vertegenwoordigd.
Onder andere het Radboud UMC,
maar ook Rouw en verlies-therapeuten, het speciaal onderwijs, et
cetera.
Samen met een aantal andere
partijen, zoals Kind en Ziekenhuis,
heeft het NIK een site gemaakt met
actuele en juiste informatie over het
coronavirus.
Kijkt u voor meer informatie op
www.kindenzorg.nl/coronavirus

Informatie over coronavirus
voor de kindzorg
Op onze weblog verzamelen wij informatie en het meest relevante
nieuws voor kinderen, kinderen met een zorgbehoefte, ouders, overige
gezinsleden en kindzorgprofessionals. Wij leggen de focus op informatie
voor kinderen met een zorgbehoefte.
Dit is een initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis, BINKZ, NVK,
V&VN Kinderverpleegkunde en Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg
die op meerdere onderwerpen met elkaar samenwerken als
samenwerkende kindzorgpartijen.

kindenzorg.nl/coronavirus

DAG VAN DE MANTELZORG

Andere jaren waren we nu al in de voorbereiding voor de
in november. Omdat het op dit moment nog heel lastig is vast te stellen hoe de wereld er in november
uit ziet qua RIVM-voorschriften, proberen we er een alternatieve invulling aan te geven. Uiteraard
zullen we deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Heeft u een leuk idee? Deel het dan met ons en stuur een e-mail naar steunpuntmantelzorg@swhattem.nl of
bel met 038-4432881.
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Onafhankelijke clientondersteuning via MEE
De onafhankelijke clientondersteuners van MEE kunnen samen met u kijken wat er nodig is op de verschillende levensgebieden (wonen/samenleven, opvoeding/ontwikkeling, leren/werken, regels/geldzaken). MEE heeft als visie dat iedereen
mee kan doen in de samenleving. We zijn er voor iedereen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd.
Daarnaast zijn we er natuurlijk ook voor de naasten (mantelzorgers).
Na het vertrek van Nienke Nijmeijer heeft Riet de Jong een nieuwe collega gekregen.
Zij stelt zich hieronder aan u voor.
Mijn naam is Daphne Stroobants, ik ben 48 jaar en woon in Deventer. Ik werk alweer 17
jaar bij MEE en sinds kort ook in de mooie gemeente Hattem, samen met mijn collega
Riet de Jong.
Naast praktisch werken, ben ik gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Dit onderwerp boeit mij omdat ik dat telkens weer tegenkom in gesprekken met mensen, in het
leven van ieder mens wordt immers verlies geleden. Dat kan zijn ziekte van iemand,
verlies van baan, et cetera. Het overkomt ons en we hebben ons ertoe te verhouden.
Ieder gezinslid heeft ermee te maken en als het niet vanuit alle partijen gezien of erkend
wordt, dan blijft het onder de oppervlakte bestaan en drukt het ons als het ware omlaag.
Ik kan hier nog uren over vertellen, maar laat ik het kort houden!

Mocht u vragen hebben, of
kunnen wij iets voor u betekenen,
dan kunt mij bereiken via mijn
rechtstreekse telefoonnummer:
06-30991246 of via e-mail:
d.stroobants@meeijsseloevers.nl
Of Riet de Jong: 06-22961599,
e-mail: r.deJong@meeveluwe.nl
Of via het algemene nummer
088-6330633.

Slaap- of stressklachten
Piekert u veel de laatste tijd? Kunt u moeilijk de slaap vatten of merkt u dat u
veel stress in uw lijf voelt? Het Trimbosinstituut biedt 3 gratis online trainingen
aan die u kunnen helpen deze klachten te verminderen. Hierbij werkt u aan
verschillende thema’s zoals ontspanning, energie opladen en anders denken.
Dankzij de online training kunt u er zelfstandig en in eigen tempo mee aan de
slag. Kijk voor meer informatie op de website www.snelbeterinjevel.nl
Soms zit je niet zo lekker in je vel
Voel je je even wat minder goed
Soms weet je dan zelf niet echt
Wat je met alles in je moet

Geen goed bedoeld advies
Maar dat kleine beetje aandacht
Doet soms al zoveel meer
Dan je eigenlijk verwacht
Want als je je even mag uiten
En je ook duidelijk wordt verstaan
Geeft dat soms net dat kleine zetje
Om weer de juiste richting in te gaan
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Mantelzorgcompliment
De gemeente Hattem geeft mantelzorgers elk jaar een financiële blijk van
waardering van €100,-.
Degene voor wie u zorgt kan dit voor u
aanvragen middels onderstaande link:
hulpwijzer.hattem.nl/Zorg_en_ondersteuning/Mantelzorg_en_vrijwilligerswerk/Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment kunt u tot
en met 31 december 2020 aanvragen.

Ondanks alles wat er op dit
moment speelt wil ik u toch,
ook namens mijn collega’s van
Stichting Welzijn Hattem, een
fijne zomer toewensen!
Hartelijke groeten,

Coördinator
Steunpunt Mantelzorg
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Wishes for you - Anette
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Wat dan van grote waarde kan zijn
Is iemand die even met je praat
En die zomaar even luistert
Naar wat er allemaal in je omgaat

