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Beste Mantelzorger, 
 

In veel sectoren is er een 
tekort aan personeel. 
Technologie zou mogelijk 
(een deel) van een oplossing 
daarvoor kunnen beteke-
nen. Persoonlijk ben ik daar 
wat huiverig voor. Het lijkt 
me maar niets als er opeens 
een zorgrobot op de stoep 
staat. 
Maar toen er bij huize Van 
der Veer twee kinderen vlak 
achter elkaar het huis 
uitgingen en het corvee-
rooster op de koelkast 
daardoor akelig veel lege 
plekken begon te vertonen, 
zijn we overstag gegaan: we 
kochten een stofzuigrobot. 
We noemden deze “Voor-
heen de kinderen”. Ik had 
nog weleens kritiek op het  
niveau van stofzuigen van 
de kinderen en ik ver-
wachtte dat Voorheen de 
kinderen niet alleen een 
oplossing was voor de 
vertrokken kinderen maar 
dat het stofzuigen nu ook op 
een hoger plan zou komen… 
De echte kinderen bleken 
het toch niet zo beroerd te 
hebben gedaan: zij raakten 
niet verstrengeld in ver-
lengsnoeren, bleven niet 
hangen onder de radiator, 
kwamen evenmin klem te 
zitten onder de kast. 
Eigenlijk wist ik het ook wel: 
je kinderen zijn 
onvervangbaar! 
 

Dirk-Jan van der Veer 

Coördinator 

Mantelzorgondersteuning  

Informatieavond onafhankelijke cliënt-
ondersteuning rond zorg 
 
Veel mantelzorgers hebben naast het zorgen voor een naaste 
ook te maken met allerhande regeltaken. Naarmate de naaste 
minder in staat is zijn of haar eigen zorg te regelen, komt dit 
vaak op de schouders van een mantelzorger. Dat regelen is 
lang niet altijd duidelijk en eenvoudig. Er kan een hele 
papierwinkel bij komen kijken. Ook kan een bepaalde keuze in 
het organiseren van zorg consequenties hebben die wellicht 
ongewenste effecten hebben. Ook kun je te maken krijgen met 
instanties die een besluit nemen waar je het niet mee eens 
bent. 
In al die situaties kun je een beroep doen op een onafhankelijk 
cliëntondersteuner. Voor inwoners van de gemeente Heerde 
is dat geregeld via Zorgbelang Inclusief. Zij bieden een 
luisterend oor, denken mee, geven advies, wijzen op mogelijke 
consequenties van keuzes en/of ondersteunen bij 
klachtenprocedures. Een onafhankelijke cliëntondersteuner 
heeft een geheimhoudingsplicht. Hun werk is gratis. 
 
Op donderdag 12 mei is er een informatieavond die wordt 
verzorgd door Jeroen Willemsen. Jeroen werkt als 
onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Inclusief.  
 

 
Jeroen Willemsen, Zorgbelang Inclusief 

Jeroen zal op die avond vertellen over wat hij en zijn collega’s 
te bieden hebben. Mantelzorgers kunnen in het regelen van 
zorg voor een naaste te maken krijgen met bijvoorbeeld de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). 
 

Lees verder op de volgende pagina. 

De informatieavond is: 

Donderdag 12 mei 2022 

19.00-21.00 uur  

Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8 8181 VZ Heerde 
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Agenda  
 
 

Inloopspreekuur STIP/Hof van Cramer 
Zie voor actuele gegevens over het inloopspreekuur bij STIP 
en/of de Hof van Cramer: 
https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact  
 
4 mei 2022 Alzheimer Café Heerde 
13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)  
Thema: Hoe richt ik mijn leven in na de diagnose dementie. 
Er komt veel op je af nadat je de diagnose dementie hebt 
gekregen. Wat staat me te wachten en hoe bereid ik me daarop 
voor? Hoe kom ik aan mijn informatie? Hoe kom ik aan hulp? 
We gaan in gesprek met een aantal casemanagers die ervaring 
hebben in het begeleiden en ondersteunen van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers.  
 

U kunt het Alzheimer Café ook vinden op Facebook onder 
Alzheimer Café Heerde of contact zoeken via de 
mail: alzheimercafe.heerde@alzheimervrijwilligers.nl 
 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie Tiemens: 06-
15101849.  
 
Webinar “Mantelzorg en levenstestament” 17 mei 2022 
19.30-20.30 uur thuis via internet 
Zie info over levenstestament verderop in deze nieuwsbrief. 
Aanmelden kan tot maandag 16 mei 16.00 uur. U ontvangt dan 
op 17 mei de inloggegevens. Aanmelden kan via: 
info@depluheerde.nl  
 
Informatieavond donderdag 12 mei 2022 
19.00-21.00 uur Dorpshuis De Heerd Griftstraat 8 Heerde 
Jeroen Willemsen van Adviespunt Zorgbelang over: het regelen 
van zorg, de regels, financiën, indicaties, eigen bijdragen en 
kosteloze ondersteuning. 
Graag aanmelden via: info@depluheerde.nl 
 
Lotgenotencontact maandag 23 mei 2022 
14.00-16.00 uur STIP, Sportlaan 2h, Heerde 
Maandelijks is er op de laatste donderdagmiddag van de maand 
(van 14.00 tot 16.00 uur) een lotgenotencontact voor 
mantelzorgers. In mei is dit op een andere dag i.v.m. 
Hemelvaartsdag. Ontmoeting, het uitwisselen van verhalen (al 
dan niet met betrekking tot het mantelzorgen) en soms iets 
afspreken voor tussen de bijeenkomsten, zijn belangrijke 
ingrediënten van het lotgenotencontact. We komen bij elkaar 
in de huiskamer van STIP, Sportlaan 2h te Heerde. Welkom!  
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Wat is het verschil tussen die 
wetten? Wanneer heb je met welke 
wet te maken? Met welke regels 
moet je rekening houden? 
Wanneer heb je een indicatie nodig 
en hoe kom je aan zo’n indicatie? 
Wanneer betaal je een eigen 
bijdrage? Hoe hoog is zo’n eigen 
bijdrage? Welke financiële 
gevolgen kunnen er samenhangen 
met het geregeld hebben van zorg? 
 

Op deze avond zal Jeroen een 
globale inleiding verzorgen over 
deze thema’s en vragen. Daarnaast 
is er ruimte om aan de hand van 
vragen op sommige zaken dieper in 
te gaan.  
Er is die avond geen gelegenheid 
om persoonlijke knelpunten in het 
regelen van zorg op te lossen. Als 
dat wel wenselijk is, kun je wellicht 
met Jeroen (of een van zijn 
collega’s) een persoonlijke afspraak 
maken. 
 

De informatieavond is: 
Donderdag 12 mei 2022 
19.00-21.00 uur  
Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8 
8181 VZ Heerde 
 

Graag aanmelden via: 
info@depluheerde.nl  
 

 

Zorgbelang Inclusief 

Postbus 5310 · 6802 EH Arnhem 

Weerdjesstraat 168 · 6811 JH Arnhem 

T: 088 9294 000  

E: info@zorgbelanginclusief.nl  

W: https://www.zorgbelanginclusief.nl 
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Ouderenzorg en technologie 

Maak je gebruik van thuiszorg? Dan ben je 
vermoedelijk blij als er een vertrouwd gezicht 
komt om je of je naaste te ondersteunen. Krapte 
op de arbeidsmarkt maakt het spannend of er 
genoeg mensen zijn om aan alle vraag en wensen 
te kunnen voldoen. Het zal niet zo zijn dat je 
komende week een zorgrobot op de stoep hebt 
staan ter vervanging van de vertrouwde 
thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige. 
Maar de toepassing van techniek op deeltaken of 
ter ondersteuning van de mensen in de zorg, gaat 
steeds verder en wordt ook steeds opnieuw 
onderzocht. Zo is er een speciaal seniorentablet 
ontwikkeld dat bijvoorbeeld op afstand te starten 
is. Ook zijn er digitale mogelijkheden om 
bijvoorbeeld ontwikkelingen in de leefstijl op 
afstand in de gaten te houden. Wil je er meer 
overlezen? Dat kan. Lees dan het volgende artikel: 
Technologische innovaties in de thuiszorg voor 
ouderen: welke tools hebben de toekomst? - 
Zorg&Sociaalweb 

Ouderen, wonen en zorg 

Als een oudere intensieve zorg nodig heeft 
dan kan het zijn dat er gedacht gaat worden 
aan een daarbij passende woonvorm. Maar 
is die passende woonvorm er wel? Lang niet 
altijd dus. Vaak is er geen keuze of een zeer 
beperkte keuze, zodat ‘passend’ niet te 
letterlijk opgevat moet worden.  

Er is behoefte aan nieuwe, alternatieve 
vormen van wonen met intensieve 
zorgverlening die het thuisgevoel, de eigen 
regie en identiteit ondersteunen, 24 uur per 
dag als het nodig is. Wat kan het dagelijks 
leven voor ouderen positief beïnvloeden?  

Hilde Verbeek is hoogleraar Zorgomgeving 
voor kwetsbare ouderen aan de 
Universiteit Maastricht. Zij richt zich op het 
vinden van antwoorden op deze vragen en 
om vragen en antwoorden ook onder de 
aandacht te brengen. 

 

Bij het aanvaarden van de leerstoel, sprak 
zij over dit onderwerp. Wil je er meer over 
lezen? Dat kan. Lees dan de inaugurele rede 
die zij over dit onderwerp heeft 
uitgesproken: 
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/por
talfiles/portal/71040734/Oratie_Verbeek.p
df  

 

https://sociaalweb.nl/nieuws/technologische-innovaties-in-de-thuiszorg-voor-ouderen-welke-tools-hebben-de-toekomst/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2007-03-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/technologische-innovaties-in-de-thuiszorg-voor-ouderen-welke-tools-hebben-de-toekomst/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2007-03-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/technologische-innovaties-in-de-thuiszorg-voor-ouderen-welke-tools-hebben-de-toekomst/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2007-03-2022
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/71040734/Oratie_Verbeek.pdf
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/71040734/Oratie_Verbeek.pdf
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/71040734/Oratie_Verbeek.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een levenstestament 
 
 

 
 

Het kan gebeuren dat je door ziekte of andere 
omstandigheden, al dan niet tijdelijk, niet 
meer in staat bent om zelf belangrijke 
beslissingen te nemen. Als je zelf wilt bepalen 
wie in die situatie namens jou een beslissing 
mag nemen, kun je dit vastleggen in een 
zogenaamd levenstestament. 
Denk bij ziekte ook aan plotselinge (tijdelijke) 
ziektes zoals een beroerte, hersenbloeding, 
verkeersongeluk of andere dingen die niets 
met ouderdom te maken hebben.  
Die belangrijke beslissingen kunnen op tal van 
onderwerpen betrekking hebben en kunnen 
zowel jezelf als je naasten betreffen. Het is een 
misverstand dat je partner of kind automatisch 
jouw beslissingen mag nemen als je dat zelf 
niet meer kunt. 
 
Zo kun je met een levenstestament regelen 
wie volmacht krijgt over bijvoorbeeld het 
regelen van financiële zaken. Als zoiets niet 
geregeld is, zal er door een rechter een 
bewindvoerder worden aangewezen. Deze 
bewindvoerder is gebonden aan wet- en 
regelgeving wat voor de eigen naasten kan 
leiden tot ingrijpende beperkingen. In een 
levenstestament kun je van tevoren eigen 
keuzes vastleggen. Die ruimte voor eigen 
keuzes, gaat veel verder dan die van een 
bewindvoerder.  
 
 

 

 
 
Met een levenstestament geef je jezelf en je 
naasten de geruststelling dat alles goed 
geregeld wordt als je zelf je eigen zaken niet 
meer kunt regelen. Een levenstestament laat 
je de regie over je eigen leven in handen 
houden. Je kan het levenstestament zien als 
een aanvulling op een regulier testament.  
Het levenstestament werkt tijdens jouw leven 
en een regulier testament werkt nadat je 
komt te overlijden. 
 
Het is  belangrijk dat als je overweegt om een 
levenstestament op te stellen dat tijdig te 
doen. Ten tijde van het opstellen van het 
levenstestament moet je namelijk 
wilsbekwaam zijn. Dat is lastig bij dementie of 
andere vormen van geestelijke achteruitgang. 
 
Dinsdag 17 mei tussen 19.30 en 20.30 uur 
verzorgt een notaris van Hoekstra en partners 
een webinar over het levenstestament. In een 
uur ben je geïnformeerd over het belang van 
een levenstestament.  
Belangstelling? Meld je aan vóór maandag 16 
mei 16.00 uur via: info@depluheerde.nl . Je 
ontvangt dan de gegevens om de webinar te 
kunnen volgen.  
 
 

 

https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/testament/
https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/wilsbekwaam/
mailto:info@depluheerde.nl
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Beste jonge 

mantelzorger, 

Binnenkort kan er weer een 
jonge mantelzorgers-
compliment aangevraagd 
worden voor jonge 
mantelzorgers t/m 17 jaar. 
 
(Ben je 18 jaar of ouder? Dan 
moet je nog even geduld 
hebben. Het mantelzorg-
compliment voor volwassenen, 
en daar hoor je bij als je 18 jaar 
of ouder bent, kun je in het 
najaar (weer) aanvragen.) 
 
Over hoe het JMZ-compliment 
aan te vragen ontvang je begin 
mei een bericht. 
 

 
 
 

Dirk-Jan van der Veer 
d.van.der.veer@heerde.nl 
06-19.30.26.57 

Websites voor informatie 
 

www.mantelzorg.nl 

www.jmzpro.nl  

www.jong-zorgen.nl 

www.regelhulp.nl 

www.kopstoring.nl 

www.jongemantelzorg.nl  

www.nji.nl 

www.kindertelefoon.nl 

0800-0432 

Ga je mee op zaterdag 11 juni? 
 

 

We kunnen er nog niet veel over vertellen, maar zaterdag 11 juni 

komt er weer een FUN-dag. Dus houd die dag vast gereserveerd. 

Misschien slim om in de komende tijd alvast eens wat te oefenen 

zodat je enthousiast mee kan ‘dunken’ met de profs! 

Nadere informatie, bijvoorbeeld over hoe je aan te melden, volgt 

binnenkort. Houd je mailbox in de gaten! 

mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.jmzpro.nl/
http://www.jong-zorgen.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.kopstoring.nl/
http://www.jongemantelzorg.nl/
http://www.nji.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/


 

Jonge Mantelzorgers 05-22 

CODA Oscar beste film 

CODA, de nieuwste film 
regisseur Sian Heder, 
heeft de Oscar voor de 
beste film. CODA staat 
voor child of deaf adults 
(kind van dove ouders) en 
gaat over de 
zeventienjarige Ruby die 
als enige in haar gezin niet 
doof is. 
Ruby helpt elke dag met 
haar broer mee in de 
visserij van haar ouders. 

Haar passie voor muziek kan ze alleen kwijt op school, waar ze zich opgeeft voor het koor. Haar docent 
is onder de indruk van haar talent en spoort haar aan om zich in te schrijven voor de muziekschool, 
maar het najagen van deze droom komt niet overeen met haar familiale rol. 
De film laat de kracht van Ruby en van een sterke familieband zien. Maar ook de zoektocht van deze 
jonge mantelzorger naar letterlijk haar eigen stem. De film is te zien op streamingsdienst Apple+. 
 
 

 

Boekentip: ‘Als papa of mama heel ziek is’  
 
Het boek ‘Als papa of mama heel ziek is’ is speciaal gemaakt voor kinderen 
(3-12 jaar) waarvan één van de ouders ernstig ziek is. 
Het bevat informatie voor kinderen over de thema’s ‘Wennen aan 
veranderingen thuis’, ‘Aandacht voor jouw gevoelens’, ‘Vertel over jouw 
zorgen en vragen’, ‘Herinneringen maken en bewaren’ en ‘Samen sta je 
sterk’. 
Bij elk thema staat een Moppie centraal. De Moppies zijn dieren die 
kinderen willen helpen in deze ingrijpende periode van hun leven. 
Het boek bevat voor elk thema een kleurplaat of een knutselplaat. Deze 
bevinden zich in het midden van het boek. Bij het thema ‘Samen sta je sterk’ 
helpt giraf Miek mee om een lijst te maken van mensen die kunnen helpen. 
Met dit boek kan op eenvoudige manier kleur en steun geboden worden 
aan kinderen met een ernstig zieke ouder. 
Achterin het boek staat informatie voor ouders/verzorgers. Deze 
informatie sluit aan bij de genoemde thema’s voor de kinderen en helpt 
ouders hun kind te begeleiden tijdens deze ingrijpende periode. 
€7.50 incl. btw 
Te bestellen via: https://demoppies.com/product/boek-als-papa-of-
mama-heel-ziek-is/ 
 

 
deMoppies.com 
biedt informatie 
voor ouders, 
zorgverleners en 
kinderen, wanneer 
een (groot-)ouder 
ernstig ziek is. Zie: 
https://demoppies
.com  
 

https://demoppies.com/
https://demoppies.com/

