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Omdat wonderen niet 
zijn uit te sluiten … 

 

 
 
Kapitein Haak is bij een bedrijfsongevalletje één van zijn 
handen kwijtgeraakt. Daarvoor in de plaats heeft hij een 
prothese gekregen: zijn befaamde haak. In de branche waar 
kapitein Haak actief is, wordt deze prothese intensief gebruikt 
en is dus aan slijtage onderhevig. Met enige regelmaat heeft 
hij dus een nieuwe prothese nodig. En dat kan. Hij kan een 
aanvraag daartoe indienen. Dat betekent eindeloze 
vragenlijsten invullen. Met vragen die soms helemaal niets 
hebben te maken met zijn afgehakte hand, zijn haak of de 
beperkingen die hij daardoor ervaart. En, om die aanvraag 
succesvol te kunnen doen, moet kapitein Haak bij iedere 
aanvraag een kersverse doktersverklaring toevoegen die 
bevestigt dat zijn hand nog steeds ontbreekt.  Kennelijk 
verwacht de instantie die de aanvraag moet goedkeuren dat 
het niet uit te sluiten is dat de afgehakte hand spontaan weer 
vanzelf aangroeit.  
Dit klinkt wellicht als een slecht sprookje. Helaas is een 
soortgelijke situatie als die van kapitein Haak voor veel 
zorgvragers een regelmatig terugkerende werkelijkheid.  
 
Voor Rina Arendse is dit helaas een jaarlijkse werkelijkheid. 
Dat is ze zat. Zo zat dat ze overweegt geen zorg meer aan te 
vragen. 

Lees verder op de volgende bladzijde 

 

Beste Mantelzorger, 
 
 

Op 10 november is het de 
Dag van de Mantelzorger. 
We zijn bezig om daar iets 
voor voor te bereiden. 
Daarover krijgt u binnenkort 
nadere informatie.  
Het blijft wikken en wegen 
in hoeverre en op welke 
manier we rekening moeten 
houden met Corona.  
Persoonlijk dacht ik braaf 
ingeënt, door voorzichtig te 
zijn en door met regelmatig 
te testen Corona-vrij door 
het leven te gaan. Een 
onfortuinlijk nazomers 
familiefeestje (er waren nog 
wat feestjes in te halen) 
maakte helder dat Corona 
geheel zijn eigen plan trekt. 
In de week na het feestje 
had de halve familie Corona 
te pakken.  
En we waren toch echt 
allemaal klachtenvrij en vers 
getest aan het feestje 
begonnen.  
Een paar dagen tot een 
ruime week ziek-zijn was 
ons lot. Gelukkig is iedereen 
weer op de been. Een 
eventuele Corona-
besmetting zal voor de 
meesten niet meer zulke 
dramatische effecten 
hebben als aan het begin 
van de pandemie.  Al geldt 
dat niet vanzelfsprekend 
voor iedereen. Laten we 
hopen dat Corona 
inderdaad op z’n retour is.  
 

Dirk-Jan van der Veer 
Coördinator 

Mantelzorgondersteuning  
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Mantelzorg Tips en Agenda 10-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda  
 
 

5 oktober 2022 
Alzheimercafé. Thema: Als thuiswonen niet meer gaat, 
verlies en afscheid 
13.30 – 15.00 uur De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde 
Dementie gaat gepaard met verdriet en verlies. Bij 
dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar 
zeker je naaste kwijt. Er is minder contact, minder 
wederkerigheid en een ander toekomstperspectief. 
Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon 
die je zo lang hebt gekend. Dat brengt veel emoties met 
zich mee. Hoe ga je daarmee om? 
 
17 oktober 2022 
Webinar Positieve gezondheid 
Vanaf 19.30 uur. Informatie zie verderop in deze 
nieuwsbrief. 

 

 
 
27 oktober 2022 
Mantelzorg-lotgenotengroep 
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!  
 

Vervolg van pagina 1 
 
 
 

Niet omdat Rina te maken heeft 
met een wonderbaarlijke genezing, 
maar omdat ze de energie niet 
meer heeft om tal van vragenlijsten 
in te vullen en allerlei keuringen te 
ondergaan vanwege een niet 
veranderbare aandoening.  
Behalve voor Rina zelf, heeft dat 
mogelijk ook gevolgen voor de 
mantelzorgers om haar heen. Want 
geen ingevulde vragenlijsten, geen 
recente herkeuring betekent ook 
geen zorg. Ook al is er niets 
veranderd aan haar situatie. Met 
als mogelijk gevolg dat er meer 
gevraagd wordt van mantelzorgers.  
Maar Rina Arendse is gelukkig niet   
moedeloos en murw stilletjes in 
een hoekje gaan liggen (Rina heeft 
een liggend bestaan), maar is 
aandacht gaan vragen voor deze 
situatie.  
In september overhandigde Rina 
een manifest aan de Tweede 
Kamer. Daarin staat een vurig 
pleidooi voor het hanteren van de 
menselijke maat, voor iedereen die 
zorg nodig heeft. Het manifest en 
een petitie voor menswaardige 
toegang tot zorg is hier te vinden: 
https://mensmetnaam.nl/ 
Meer informatie over het manifest 
en de ondersteuners is ook te 
vinden bij Movisie: Manifest vraagt 
om menswaardige zorg voor iedere 
burger | Movisie 
In Trouw staat een interview met 
Rina Arendse: ‘Ga uit van 
vertrouwen.’ Dit interview is voor 
niet-abonnees van Trouw te lezen 
na  een eenmalige aanmelding. 
 
 

https://mensmetnaam.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/manifest-vraagt-om-menswaardige-zorg-iedere-burger
https://www.movisie.nl/artikel/manifest-vraagt-om-menswaardige-zorg-iedere-burger
https://www.movisie.nl/artikel/manifest-vraagt-om-menswaardige-zorg-iedere-burger
https://www.trouw.nl/binnenland/rina-arendse-59-komt-in-actie-tegen-eindeloze-herbeoordelingen-bij-langdurige-zorg-ga-uit-van-vertrouwen~bc90ec46c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.trouw.nl/binnenland/rina-arendse-59-komt-in-actie-tegen-eindeloze-herbeoordelingen-bij-langdurige-zorg-ga-uit-van-vertrouwen~bc90ec46c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
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(Dreigende) 
schulden? 
 
Soms zijn er van 
die periodes dat 
het even niet lukt 
om rond te 
komen. Wacht 
niet te lang en 
blijf er niet mee 
rondlopen. Praat 
erover met 
mensen die u 
vertrouwt. Vraag 
hulp want 
misschien kan de 
gemeente u 
verder helpen. De 
gemeente denkt 
graag met u mee. 
Wellicht zijn er 
enkele financiële 
regelingen 
waarvan u 
gebruik kunt 
maken. De 
consulenten 
schulddienstverle
ning van de 
gemeente 
Heerde helpen u 
graag. U kunt de 
consulenten 
schulddienstverle
ning bereiken via 
Zorgvraag 
Heerde. 
Zorgvraag 
Heerde is 
telefonisch te 
bereiken op 
(0578) 69 94 99. 
U kunt ook een e-
mail sturen naar 
info@zorgvraagh
eerde.nl. 

Aanmelden voor dit webinar?  

Let op! Dat kan alleen door een bericht te sturen naar: 

a.reimert@mensenwelzijn.nl o.v.v. Aanmelding webinar Positieve 

gezondheid 

mailto:a.reimert@mensenwelzijn.nl
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Einde De Plu 
 

 
 
In het najaar gaat 
De Plu op in STIP. 
Fysiek is dat al een 
tijdje zo. Als De Plu 
niet thuiswerkt 
maar in Heerde 
werkt, dan is dat in 
het gebouw van 
STIP.  
De mantelzorg-
ondersteuning is 
een onderdeel van 
het team 0-100 van 
STIP.  
In de komende 
maanden krijgt 
STIP een eigen 
website. Dan stopt 
de website van De 
Plu. De informatie 
is vanaf dan te 
vinden op de 
nieuwe STIP-
website. 
Deze nieuwsbrief 
krijgt binnenkort 
een nieuw STIP-
jasje. Het zou dus 
zomaar kunnen dat 
dit oktober 2022 
nummer van De Plu 
een collectors-item 
wordt! 
 

 
Mantelzorgondersteuning 
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Anjet van Dijken groeide op met 
haar drie jaar oudere broer met een 
visuele en 
verstandelijke handicap.  Vanuit 
haar ervaring schreef ze inmiddels 
twee boeken voor brussen over 
dingen die ze eerder graag had 
willen weten. Daarnaast plaatst 
Anjet regelmatig filmpjes op 
YouTube. 

https://www.youtube.com/playlist
?list=PLb_R4qfNdX0XWcY49eireGsf
XICbj7aUO  

 

Brussen 
Heb jij een broer of zus met een chronische ziekte, beperking, 

psychisch probleem of verslaving? Dan ben jij een brus. Het woord 

brus komt van de woorden broer en zus. Als brus maak je deel uit 

van een gezin waarbij het er thuis net even wat anders aan toe 

gaat. Dit kan zijn omdat je broer of zus meer aandacht en zorg 

nodig heeft dan jij. Omdat je als brus soms ook een handje mee 

moet helpen of juist geduldig moet zijn, worden brussen ook wel 

‘jonge mantelzorgers’ genoemd. 

De dingen kunnen bij jou thuis soms net even wat anders gaan dan 

bij een vriend of vriendin. Dat kan best meevallen, maar soms ook 

niet! Deze website http://brusjes.nl/info/   is er speciaal voor jou. 

Je vindt hier informatie, je kunt e-mailen met een deskundige en 

hulp zoeken. Ben je op zoek naar andere brussen en ben je 

nieuwsgierig naar hun verhalen? Neem dan eens een kijkje op het 

forum! Op het forum vind je verhalen van andere brussen, blogs, 

kun je je eigen verhaal vertellen en reageren op topics. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_R4qfNdX0XWcY49eireGsfXICbj7aUO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_R4qfNdX0XWcY49eireGsfXICbj7aUO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_R4qfNdX0XWcY49eireGsfXICbj7aUO
http://brusjes.nl/info/
http://brusjes.nl/forum/
http://brusjes.nl/forum/rubriek/_id_18/
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 Brussencursus 
“Als we ruzie hebben, moet ik altijd verstandig 

zijn.” 

“Ik moet altijd rekening met mijn broer houden.” 

“Soms moet ik wat doen en mijn zus niet, 

bijvoorbeeld afdrogen. Dat vind ik niet eerlijk.” 

"Ik ben er ook nog." 

 

Dit zijn veelgehoorde uitspraken van broers of 

zussen (brussen) van kinderen met een ziekte, 

stoornis of beperking. Voor een brus is het niet 

altijd even duidelijk wat er precies met zijn 

broer/zus aan de hand is. Hoe is het voor brussen 

om op te groeien met een broer of zus die 

‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht vraagt 

van de ouders? Tijdens de brussengroep van 

GGNet gaat speciale aandacht uit naar de brus. 

Belangstelling? Kijk verder via: 

https://ggnet.nl/cursussen/brussencursus#koste

n-en-kennismaking  

 

  

 

 

In de vorige JMZ-Nieuwsbrief kondigden we al 

aan dat we gaan starten met een nieuwe invulling 

van activiteiten voor jonge mantelzorgers. We 

zijn afgelopen week begonnen met de eerste 

voorbereidingen om later in het najaar een 

onderzoek te starten. Wordt vervolgd dus. 

We gaan tevens starten met een verandering 

rond de nieuwsbrieven voor mantelzorgers. 

Vanaf november komt er geen nieuwsbrief vanuit 

De Plu, maar komt deze vanuit STIP. De 

nieuwsbrief krijgt dus een nieuw jasje. 

Daarnaast komen er geen aparte nieuwsbrieven 

voor volwassen mantelzorgers en jonge 

mantelzorgers, maar één universele nieuwsbrief 

met aandacht voor onderwerpen voor alle 

leeftijden. De nieuwsbrief voor jonge 

mantelzorgers werd voornamelijk door ouders 

gelezen. 

We zullen later in overleg met jonge 

mantelzorgers kijken of jullie behoefte hebben 

aan een eigen ‘communicatieding’, welke vorm 

dat moet hebben, wie de inhoud verzorgt enz. 

https://ggnet.nl/cursussen/brussencursus#kosten-en-kennismaking
https://ggnet.nl/cursussen/brussencursus#kosten-en-kennismaking
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