
Hulp voor mantelzorgers is in 

vele vormen beschikbaar. Dat 

kan zijn op het gebied van verlof 

aanvragen op werk, meer zorg 

regelen en er zijn mantelzorgers 

die vooral behoefte hebben aan 

ervaringen uit wisselen of advies 

vragen. Soms is het heel fijn om 

andere mantelzorgers te spre-

ken. Niet alleen voor handige 

tips en adviezen, maar juist voor 

het stukje erkenning. U bent niet 

de enige die dit doormaakt en 

wat u doet, is heel belangrijk. 

Een gezamenlijk initiatief met het centrum van levensvragen  

Mantelzorg nieuwsbrief 

Voor u ligt het tweede exemplaar 
waarmee we in de eerste plaats 
zorgvragers en hun mantelzor-
gers, maar daarnaast huisartsen, 
praktijkondersteuners, thuiszorg-
organisaties, het sociaal team, 
lotgenotengroepen en belangen-
verenigingen bereiken en met 
elkaar te verbinden in de zorg 
voor een naaste. Deze nieuws-
brief heeft als thema lotgenoten. 

Veel mantelzorgers dragen lang-
durig zorg voor een zieke of 
kwetsbare naaste uit het gezin, 
de familie of de omgeving. Dat is 
en blijft voor de meesten vanzelf-
sprekend om te doen. Ook nu, 
maar het afgelopen jaar heeft 
aan veel mantelzorgers extra  
inspanningen gevraagd en extra 

zorgen met zich mee gebracht. 
Bijvoorbeeld omdat gebruikelijk 
contacten vaak niet door kon-
den en kunnen gaan, om de 
kwetsbare naaste voor wie zij 
zorgen niet te besmetten. Ook is 
het niet altijd mogelijk 
(geweest) gebruik te maken van 
externe hulp.  

Hoe kunnen we er samen voor 
zorgen dat mantelzorgers het  
volhouden? 

Goede mantelzorgonder-
steuning is extra belangrijk  
geworden. Ondersteuning kan 
op veel verschillende manieren 
worden geboden, maar voor 
alle ondersteuning geldt dat 
eerst het signaal ons moet  
bereiken. Daarvoor is het  
belangrijk dat we samenwerken 
en elkaar weten te vinden.  

We zijn dan ook blij dat vanuit 
de gemeente bijeenkomsten 
zijn gestart rondom het dorps-
gericht werken. De onderlinge 
samenwerking om de inwoner 

zo snel en passend mogelijk te 
ondersteunen blijkt een grote  
behoefte onder professionals. 

Wij doen hier tevens de oproep 
aan iedereen, de zorgvrager en 
mantelzorger(s) in zijn/haar  
netwerk, maar zeker ook de  
professionele zorgaanbieders en 
verwijzers om signalen en zorgen 
en vragen met ons te delen. 

Op dit moment wachten we nog 
met het organiseren van groeps-
bijeenkomsten, zoals een  
mantelzorgcafé of een training  
dementie (vanwege corona nog 
niet mogelijk). Een gesprek door 
de telefoon of tijdens een huis-
bezoek kan al verlichting  
brengen, zo hebben we gemerkt 
tijdens de talloze gesprekken die 
we hebben gevoerd naar  
aanleiding van de dag van de  
mantelzorg. 

Samen met vele vrijwilligers  
willen wij er voor u zijn en  
meedenken over mogelijke  
oplossingen! 

Lotgenoten 
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Wat is het fijn om je zorgen met gelijkgestemden te kunnen delen. Dat je mag zeggen dat het je zwaar 

valt om altijd paraat te staan. Doe mee met één van de groepen die de centra voor levensvragen  

aanbieden. In de gemeente Renkum start in het voorjaar weer de rouwgroep. In november start de 

mantelzorggroep in samenwerking met het Odensehuis Doorwerth. 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Liesbeth ter Elst, geestelijk verzorger aangesloten  

bij D3rde Verdieping Hart voor Zingeving en Levensvragen in de Vallei, tel 06 10 20 68 55.  

Voor individuele gesprekken kunt u telefonisch contact opnemen via tel 06 58 88 57 81 (Heelsum,  

Renkum) of 06 49 97 98 24 (Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp, Oosterbeek) 

Liesbeth ter Elst, geestelijk verzorger en uitvaartspreker  

Verhalen delen! Ervaringen delen! Dat is wat je kunt doen met  

lotgenoten, mensen die het zelfde hebben meegemaakt. Mensen  

die een partner verloren hebben of iemand dierbaars. Zij herkennen 

wat je meemaakt en hoe je je voelt. Of mensen die mantelzorger zijn, 

dus zorgen voor iemand die hulp nodig heeft. Niet zo maar even een 

boodschap doen, nee, meer dan dat. Tot zelfs zover dat de zorg de 

gehele dag in beslag neemt en je niet meer aan jezelf toekomt. 

Aan het woord 

In de week van 10 november 

hebben wij, in het kader van de 

landelijke dag van de mantel-

zorg, in de gemeente Renkum 

een groot aantal mantelzorgers 

verrast met een bloemetje. 

Renkum voor Elkaar heeft sa-

men met de Oranjerie uit Ren-

kum, d’oude bloemensmidse 

uit Heelsum, bloemboetiek de 

Galerij uit Doorwerth en bloe-

menhuis Klimop uit Oosterbeek 

een mooie bos bloemen  

samengesteld met een kaartje, 

dankzij Duoshop Copyshop.  

 

Wij hebben mooie reactie  

gekregen met leuke foto’s van 

kleurrijke bosjes bloemen. 

Mantelzorgwaardering 



Mantelzorg delen met lotgenoten 

Mantelzorgen is tijdrovend en 

belastend. Als mantelzorger 

kunnen je eigen zorgen, ang-

sten en soms ook frustraties 

om de ander je behoorlijk be-

zighouden.  Er valt veel te rege-

len in Zorgland; een doolhof 

zonder duidelijke bewegwijze-

ring en instanties die niet of 

weinig meedenken. 

Mantelzorgtaken vragen tijd, 

terwijl werk en gezinsleven 

daarnaast gewoon door moe-

ten gaan. Vaak lijden eigen so-

ciale contacten daaronder.  

Anderen hebben al snel genoeg 

van jouw zorgverhalen, of be-

grijpen je niet. Je komt als 

mantelzorger gemakkelijk in 

een isolement terecht. 

 

Is lotgenotencontact een oplos-

sing? Het woordenboek zegt: 

Lotgenoten zijn mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt, 

die  hetzelfde lot delen. In een 

lotgenotengroep kun je dus: 

• Steun krijgen van mensen die 

in een vergelijkbare situatie 

zitten. 

 • Je verhaal vertellen aan men-

sen die ervoor open staan. 

• Gevoelens van eenzaamheid 

of onzekerheid delen. 

• Tips uitwisselen over de zorg, 

zoals mogelijkheden om extra 

hulp te krijgen. 

• Vertellen of leren hoe om te 

gaan met spanning en stress. 

In Zorgland zijn lotgenotencon-

tactgroepen te over. 

 

Maar is mantelzorger zijn je lót? 

Maak je, door er met die bril op 

naar te kijken, de rol van man-

telzorger niet onnodig zwaar?  

Mantelzorgers glijden door-

gaans vanzelf in hun rol. Toch is 

er óók sprake van een keuze. Je 

kunt het ook niet, of maar 

deels, doen namelijk. En zorgen 

voor dierbaren is niet alleen 

zwaar, het geeft ook voldoe-

ning. Zelf heb ik nooit aan zo’n 

echte lotgenotencontactgroep 

deelgenomen. In al het schippe-

ren met mijn tijd kreeg het 

nooit mijn prioriteit. In mijn 

schaarse vrije tijd wilde ik niet 

ook nog eens met mantelzorgen 

bezig te zijn.  

En … ik werd en word ook wat 

kriegel bij de gedachte in zo’n 

Column - Reinalda 

Ik ben al 20 jaar mantelzorger; 

voor mijn schoonmoeder 

(dementie), voor een oudtante 

(kanker), voor mijn vader 

(Parkinson) en inmiddels ook 

voor mijn moeder. 

groep te moeten leren omgaan 

met spanning en stress.  

 

Ik ben mogelijk een uitzondering 

en ook een tikkie eigenwijs.  

Mijn recent weduwe geworden 

moeder hoor ik soms tegen 

vriendinnen, die ook weduwe 

zijn, zeggen: ‘Ze snappen het 

niet, tot ze het zelf meemaken. 

Ze weten gewoon niet hoe het 

is…’  

Om 9 uur in de avond komt een 

Whatsappje binnen van een 

nicht. Ik heb nichten in over-

vloed, mijn beide ouders komen 

uit grote gezinnen. Het zijn er 

zoveel dat we, na onze jeugd, 

lange tijd amper contact had-

den. Maar nu onze ouders zorg-

behoeftig zijn appen we af en 

toe. Dat is fijn; we hoeven elkaar 

niet uit te leggen hoe het is. We 

begrijpen elkaar, omdat we het-

zelfde pad bewandelen. 

We zijn volgens mij meer man-

telzorgmaatjes dan ‘lotgenoten’. 

En het is fijn om ons verhaal met 

elkaar te kunnen delen. 

Wie weet dat je bij gebrek aan 

nichtjes, ook maatjes in een lot-

genotencontactgroep vinden 

kunt. Ooit deed ik een opleiding 

waarbij er naast vakgenoten ook 

deelnemers uit heel andere dis-

ciplines waren. Juist hun kijk 

vond ik toen heel verfrissend. 

Lotgenotencontact: misschien 

tóch iets om over na te denken. 



De Coronapandemie houdt onze 

samenleving nu al negen maan-

den in zijn greep. De ziekte heeft 

steeds meer invloed op ons leven. 

Voor kwetsbare mensen veroor-

zaakt het veel narigheid; ze wor-

den ziek, zijn eenzaam of angstig.  

Ook mantelzorgers hebben het in 

deze periode extra zwaar, op al-

lerlei verschillende manieren. 

 

Astrid en Bob hebben een zes-

tienjarige gehandicapte dochter. 

Zij is gedeeltelijk verlamd, is rol-

stoelafhankelijk en haar longen 

zijn daardoor zwak. In maart is 

het gezin in zelfisolatie gegaan.  

Astrid en Bob werken vanuit 

huis. Het Gymnasium geeft hun 

dochter digitaal les. Hun oudste 

zoon studeert. Hij komt niet naar 

huis, want hij wil geen risico lo-

pen zijn zus te besmetten. Hun 

jongere zoontje loopt na 2 maan-

den rond met boze buien. Hij be-

grijpt wel waarom ze in isolatie 

zijn, maar mist zijn schoolvriend-

jes enorm en kan zijn ei niet 

kwijt. Na de zomervakantie pro-

beren ze, na lastige afwegingen, 

de situatie weer te normaliseren: 

iets meer werken op locatie, 

jongste weer naar school, oudste 

weer weekenden thuis. Hun 

dochter geeft naar school gaan 

na twee weken op, want bijna 

niemand wil daar rekening hou-

Verschillende situaties 

van lotgenoten 

den met haar kwetsbaarheid. 

Ze volgt de lessen digitaal. As-

trid en Bob zien hun dochter, 

zonder een sociaal leven, weg-

kwijnen. 

 

Barbara’s man heeft een vorm 

van dementie. Carel woont niet 

meer thuis. Midden in de eer-

ste Coronagolf verslechterde 

zijn toestand zo, dat het nood-

zakelijk werd Carel in een ver-

pleeghuis op te nemen. Door 

de lockdown werd die plaatsing 

uitgesteld. Toen de cijfers om-

laag gingen, verhuisde hij naar 

een verpleeghuis in de buurt. 

Elke dag als Barbara na het be-

zoek bij hem weggaat is Carel in 

tranen. Hij mist haar zo en hij 

wil naar huis. En dan lopen de 

besmettingen weer op. Barbara 

kan ’s nachts niet meer slapen 

van de zorgen. 

 

Monica’s moeder heeft long-

kanker én ze lijdt aan Alzheimer 

in een beginnend stadium. Als 

de Corona-crisis uitbreekt is net 

het besluit gevallen dat moeder 

naar een verpleeghuis bij in 

haar dochter in de buurt zal 

verhuizen. Dat gebeurt pas na 

de eerste golf. Amper twee we-

ken op haar nieuwe plek valt 

Monica’s moeder. Ze breekt 

een heup, wordt geopereerd en 

komt met Corona uit het zieken-

huis. Wonder boven wonder 

knapt ze daarvan op tijdens het 

revalideren. Maar dan verslech-

teren de Alzheimerproblemen. 

Moeder geeft aan niet meer ver-

der te willen. Monica is bezorgd, 

ongerust en ze voelt zich bij vla-

gen ook schuldig. 

 

De hoogbejaarde moeder van 

Willem en Rianne werd kort voor 

de Coronaperiode weduwe. Ze 

woont zelfstandig in een senio-

rencomplex met een gemeen-

schappelijke ruimte. De gezellige 

bijeenkomsten daar zijn vanwe-

ge de coronamaatregelen gecan-

celd. Willem en Rianne zijn de 

enigen die bij moeder op bezoek 

gaan. Dagelijks brengen ze haar 

een maaltijd en dan maken ze 

natuurlijk ook even een praatje. 

Ze doen wat ze kunnen om haar 

eenzaamheid te verlichten, bin-

nen de grenzen van wat veilig is.  

Allemaal andere situaties die, 

misschien juist door de verschil-

len, maken dat deze mantelzor-

gers als lotgenoten steun aan 

elkaar zouden kunnen hebben.  

Website tips 

Algemeen mantelzorg 

www.mantelzorg.nl 

www.mantelzorgelijk.nl 

www.alzheimer-nederland.nl 



Een gezonde leefstijl en een actief brein verminderen de kans op 
dementie. Bovendien is het fit houden van jouw brein ook nog 
eens leuk! 

Via de site www.alzheimer-nederland.nl kunt u een gratis online 
training 'Houd je brein gezond' volgen. Wat kun je verwachten: 

• Zes thema e-mails met verrassende inzichten 
• Volop tips om jouw hersenen aan het werk te zetten 

• Leuke en leerzame testjes 
• Laagdrempelig: iedereen kan meedoen 

• Gratis en zonder verplichtingen 
 
Na afloop: inspirerende  
Gezond Brein nieuwsbrief. 
Test jouw kennis, krijg leuke  
uitdagingen en handige tips 
voor nieuwe gezonde  
gewoontes.  

Gratis online 

training omgaan 

met dementie 

op jonge leeftijd 

Weetjes 

Speciaal voor mantelzorgers van 
jonge mensen met dementie 
biedt Alzheimer Nederland een 
gratis online training op demen-
tie.nl. De training ‘Dementie op 
jonge leeftijd’ behandelt het hele 
ziekteproces en geeft uitgebrei-
de informatie, praktische tips en 
oplossingen van naasten van jon-
ge mensen met dementie. 

Deskundigen prof. Dr Marjolein 
de Vugt (Alzheimer Centrum  
Limburg en Restaurant Misver-
stand) en dr. Christian Bakker 
(Radboud UMC) presenteren de 
training. Ze vertellen in de  
video’s over de verschillende 
thema’s. Mantelzorgers vertellen 
over hun eigen ervaringen en je 
krijgt praktische tips die je  
helpen in de dagelijkse zorg. 

In jouw tijd en tempo 
De training bestaat uit verschil-
lende thema’s en onderwerpen. 
Je leert wat dementie op jonge 
leeftijd is en welke vormen er 
zijn. Daarnaast gaat het bijvoor-
beeld over problemen met dage-
lijkse handelingen en wisselingen 
in stemmingen. Als mantelzorger 
leer je hoe je in balans kunt  
blijven en welke ondersteuning 
jij en je naaste kunnen krijgen. 

Je kiest zelf het onderwerp waar 
jij meer over wilt weten. Omdat 
het online is, kun je (losse  
modules van) de training in je 
eigen tempo volgen en op  
momenten dat het jou uitkomt. 

Als (beginnend) mantelzorger 

komt er ontzettend veel op u af. 

Naast de zorg krijg je te maken 

met verschillende instanties,  

administratie, instellingen,  

behandelingen en agenda's.  

Vanuit elke kant krijgt u papieren 

en informatie mee en het kan 

soms voelen als een jungle waar u 

ongevraagd in terechtkomt. Maar u doet het, want het is vanuit lief-

de voor de ander. Dit boek helpt u om overzicht en structuur te  

houden in de zorg die u verleent als mantelzorger. Naast handige 

invulpagina's vindt u in dit boek praktische informatie om u op weg 

te helpen. Bovendien inspireren zij u met talloze tips.  

Te verkrijgen bij een boekhandel of online. 

Dagboek van de 

mantelzorger 

Houdt een actief  brein 



Agenda 

Colofon 
Deze Mantelzorg nieuwsbrief is een uitgave van Renkum voor Elkaar. 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u als mantelzorger of professional een interview 

geven, neem dan contact op met info@renkumvoorelkaar.nu 

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u bellen met de Frontoffice van  

Renkum voor Elkaar die u verbinden met een sociaal werker in het dorp waar  

u woont. 

Renkum voor Elkaar, telefoon: 088 784 6369,  

email: info@renkumvoorelkaar.nu 

Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen  
genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste 
maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om 
een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-
vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een  
‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers 
brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf  
geven.  

Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met de coördinator (bij afwezigheid luisteren wij 
elke werkdag onze voicemail af). 
 
Contactgegevens VPTZ Ede, Renkum, Wageningen:  
Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen 
T: 06-219 603 52 E: vptz@solidez.nl  

Volgend jaar wil Renkum voor 

Elkaar een mantelzorgcafé 

starten.  

Iedere bijeenkomst wordt een  

mantelzorgthema behandeld, 

daarnaast is er volop ruimte 

voor gezelligheid en ontspan-

ning. We gaan een deskundige  

uitnodigen die u informeert 

over een onderwerp rondom 

mantelzorg. U kunt vragen 

stellen en ervaringen uitwisselen 

met andere mantelzorgers. En er 

is tijd voor ontspanning!  

Heeft u interesse en/of ideeën 

en dat nog niet aan ons doorge-

geven, bel of mal ons dan. Wij 

zetten u op de lijst en nodigen u 

uit als we het mantelzorgcafé 

gaan starten. 

Mantelzorgcafé 

Deze agenda is  

onder voorbehoud  

vanwege mogelijke 

Coronamaatregelen. 

 

Januari /februari 

Pilot training  

omgaan met  

dementie 

 

Maart/april 

Mantelzorgcafé 

 

Mei 

Nieuwe uitgave  

mantelzorg-

nieuwsbrief 

mailto:info@renkumvoorelkaar.nu

