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Seksualiteit en intimiteit 
 

 

Een webinar speciaal voor mantelzorgers 

Woensdag 28 september 2022 
20:00 uur - 21:00 uur 

Wanneer je partner ziek is dan kan dat gevolgen hebben voor 
jullie seksualiteit en intimiteit. Er kunnen problemen ontstaan 
door de ziekte zelf en door de behandelingen die iemand 
ondergaat. De balans in geven en nemen verandert. De 
onderlinge relatie verandert doordat jouw rol verandert. Ben 
je nog wel echt de partner of ben je vooral de zorgverlener van 
je partner geworden? 

In deze webinar informeren deskundigen je over 
lichamelijke en psychische gevolgen van ziekte die van invloed 
kunnen zijn op seksualiteit en intimiteit. En over welke 
stappen je zelf kunt zetten. Hoe vind je een nieuw evenwicht 
in de rollen binnen de relatie? 

Het webinar is speciaal voor mantelzorgers van alle leeftijden, 
die zorgen voor hun partner. Je mag alleen, maar ook samen 
met je partner komen. Wil je meer weten over veranderende 
rollen, seksualiteit en intimiteit? Meld je dan aan. 

Het webinar wordt gegeven door Marga IJland (gynaecoloog 
en seksuoloog), Henk Elzevier (uroloog en seksuoloog) en 
Nienke Dekkinga (consulent seksuele gezondheid). 

 

Lees verder op de volgende bladzijde 

 

Beste Mantelzorger, 
 

In mijn werk ben ik graag 
van tevoren voorbereid op 
wat er komen gaat. Er is 
bijna niets leuker dan een 
vergadering voorzitten waar 
de agenda en de inhoud van 
de agendapunten niet 
alleen bekend zijn, maar 
waar ik me er ook in heb 
kunnen verdiepen. Het voelt 
prettig om de structuur van 
het overleg te kunnen 
overzien, inhoudelijk goed 
thuis te zijn in de inhoud en 
zo sturing te kunnen geven 
aan het proces en de 
materie.  
 
In dit nummer van de 
mantelzorgnieuwsbrief o.a. 
aandacht voor seksualiteit 
en intimiteit. Dat is nu net 
het terrein waar het extra 
genieten is als de dingen 
vanzelf gaan, je elkaar 
aanvoelt, aanvult, geeft, 
ontvangt en bevestigd.  
Maar soms is zorg en ziekte 
zo van invloed dat de dingen 
niet meer vanzelf gaan. Dan 
vraagt intimiteit wellicht 
ook overleg, voorbereiding 
en kennis van zaken.  
Misschien lastig en 
onwennig. Het kan nodig 
zijn om de intimiteit te 
behouden en/of terug te 
laten keren. Aanraken en 
aangeraakt worden doet 
veel voor ons welbevinden. 
Veel gewenste aanraking 
gewenst! 
 

Dirk-Jan van der Veer 
Coördinator 

Mantelzorgondersteuning  
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Agenda  
 
 

7 september 2022 
Alzheimercafé. Thema: Is het vergeetachtigheid of 
dementie?  
19.30 – 21.00 uur De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde 
Als het geheugen gaat haperen, hoe komt dat? Is het dan 
goed om naar een arts te gaan? Wat gebeurt er bij 
dementie? Is er iets aan te doen? Marie-Josée Andringa, 
voorheen werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, 
bespreekt deze en (uw) andere vragen. 
 
27 september 2022 
Café Doodgewoon. Thema: Voltooid leven 
19.30-21.00 uur Restaurant en Grandcafé Wilde Pieters, 
Hoofdstraat 175 in Apeldoorn 
Annerieke de Vries schreef het boek ‘Een voltooid leven, 
roman over een doorleefd afscheid’ over de laatste 
levensfase van haar moeder. In de lezing vertelt ze haar 
verhaal als dochter en mantelzorger en leest zij voor uit 
de roman, waarin haar moeder aan het woord is. Na de 
lezing is er ruimte voor vragen en gesprek. 
 
28 september 2022 
Webinar Seksualiteit en intimiteit 
20.00-21.00 uur via een link na aanmelding, zie 1e artikel 
in de nieuwsbrief. 
 
29 september 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!  
 
17 oktober 2022 
Webinar Positieve gezondheid 
Vanaf 19.30 uur. Informatie volgt later. 
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De mantelzorgsteunpunten van 
Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en 
Voorst hebben voor hun 
mantelzorgers een beperkt aantal 
plaatsen bij deze webinar 
ingekocht. Wil je deelnemen aan dit 
webinar, meld je dan aan via: 

info@depluheerde.nl 

O.v.v.: Aanmelding webinar S&I 

 

Veranderende relaties 
MantelzorgNL heeft in het voorjaar 
onderzoek gedaan naar het effect 
van zorg tussen mantelzorgers en 
zorgvragers op seksualiteit en 
intimiteit.  
 

 
 

Dat effect is groot en het effect 
wordt zelden als een vooruitgang 
ervaren. Dat geldt zeker als de 
mantelzorger en zorgvrager 
partners van elkaar zijn. Maar het 
kan ook effect hebben op intimiteit 
in andere relaties. De bevindingen 
van het onderzoek zijn na te lezen 
via:  
 

https://backend.mantelzorg.nl/app
/uploads/2022/07/Rapportage-
veranderende-relaties-def-003.pdf  

mailto:info@depluheerde.nl
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2022/07/Rapportage-veranderende-relaties-def-003.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2022/07/Rapportage-veranderende-relaties-def-003.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2022/07/Rapportage-veranderende-relaties-def-003.pdf
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Stichting Sick and Seks 
 

Stichting Sick and Seks zetten zich in voor 
toegankelijke gezondheidszorg op het 
gebied van seksualiteit, intimiteit en relaties 
voor iedereen die geconfronteerd wordt 
met ziekte. 
In hun werk neemt wetenschappelijk 
onderzoek een belangrijke plaats in.  Meer 
weten? Kijk dan eens op hun website:  
https://sickandsex.nl/  
 
 

Boost je liefdesleven 
 

Nienke Dekkinga werkt als consulent 
seksuele gezondheid. Heb je te maken met 
gezondheidsproblemen die van invloed zijn 
op je seksleven en wil je hier verandering 
inbrengen? Nienke biedt begeleiding in de 
zoektocht naar (weer) een bevredigend 
seksleven. Dit doet zij door informatie te 
verstrekken, toegang te geven tot de juiste 
hulpmiddelen, maar ook door in een 
persoonlijk consult de veranderingen op het 
gebied van seksualiteit bespreekbaar te 
maken. Meer weten? kijk op haar site:  
https://fijnvrijen.nl/  
 

KopOpOuders 

KopOpOuders is een website van het 
Trimbos Instituut en biedt online 
ondersteuning aan ouders met psychische 
of verslavingsproblemen en hun partners. 
Die site bestond al, maar is recent van 
nieuwe, meer actuele, informatie voorzien. 
Je kunt er bijvoorbeeld contact opnemen 
met deskundigen, deelnemen aan een 
onlinecursus of een zelfhulpcursus. Neem 
een kijkje op hun vernieuwde site: Mentaal 
gezond zijn & blijven > Kopopouders 

 

Hulp bij het invullen van 
formulieren  
Vanaf woensdag 7 september kunt u hulp 
krijgen bij het invullen van formulieren of het 
lezen van lastige brieven. Hierbij kunt u 
denken aan:  

 Het overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar;  

 Vragen over toeslagen;  

 Kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen;  

 Minimaregelingen, zoals het 
aanvragen van de energietoeslag.  

 
De maatjes van Grip op de Knip starten een 
formulierenteam met een inloopspreekuur, 
waarbij zij deze hulp aanbieden.  
U bent ook welkom als u moeite heeft met 
uw geldzaken. En vindt u het lastig om 
bijvoorbeeld telefonisch contact te hebben 
met bijvoorbeeld de gemeente of uw 
energieleverancier? Misschien omdat u de 
Nederlandse taal niet goed begrijpt? Dan 
helpen de vrijwilligers van het 
formulierenteam u graag tijdens één van de 
spreekuren.  
U kunt van tevoren een afspraak maken via 
telefoonnummer 0578-222022 (voicemail) of 
per email: 
formulierenteam@gripopdeknip.nl, maar u 
kunt ook gewoon binnen lopen.  
 
Het spreekuur in Heerde is op 
woensdagavond (even weken) en in 
Wapenveld op dinsdagavond (oneven 
weken)  
 
Agenda september en oktober:  

 Dorpshuis de Heerd woensdag 7 en 
21 september, 5 en 19 oktober 
19.00-20.30 uur 

 Hof van Cramer dinsdag 13 en 27 

september, 11 en 25 oktober 19.00-

20.30 uur 

https://sickandsex.nl/
https://fijnvrijen.nl/
https://www.kopopouders.nl/
https://www.kopopouders.nl/
mailto:formulierenteam@gripopdeknip.nl
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Studeren én mantel-
zorgen? 
Heeft het mantelzorgen invloed 
op je studie? worstel daar dan 
niet te lang mee. Dat is namelijk 
helemaal niet gek. En: 
opleidingen kunnen je vaak 
ondersteunen om het wél voor 
elkaar te krijgen. Trek daarom 
op tijd aan de bel!  
Ieder bestuur van een 
onderwijsinstelling moet een 
voorziening treffen voor 
financiële ondersteuning waar 
studenten een beroep op 
kunnen doen, een 
profileringsfonds. Deze 
financiële ondersteuning 
kunnen studenten krijgen 
wanneer er zich bijzondere 
omstandigheden voordoen. 
Studenten die wegens 
bijzondere omstandigheden 
niet binnen de nominale 
studieduur zijn afgestudeerd 
kunnen mogelijk een beroep 
doen op dit fonds. 

Heb je vragen over het 
profileringsfonds of over je 
studie? Neem dan contact op 
met de Studentenlijn van de 
LSVb.  

 

 

 
 
Heb je te maken met Multiple Sclerose (MS) dan is er een site 
met informatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
Je treft daar o.a. informatie over wat MS is. MS is een 
ingewikkelde ziekte om uit te leggen: er zijn verschillende 
vormen, je kunt er wisselend meer of minder last van hebben 
en er is ook nog een heleboel niet bekend over deze ziekte. 
Op de site van MSkidsweb staat o.a. een filmpje met uitleg over 
MS: https://youtu.be/_-9KeHBfn_g  
MS is een zogenaamde ‘chronische’ ziekte, het is een ziekte die 
niet meer overgaat. Meestal wordt deze ziekte ontdekt als 
iemand tussen de 20 en de 40 jaar oud is. Maar ja ‘meestal’ 
geeft al aan dat dat niet altijd zo is. Soms krijgen mensen deze 
ziekte al als ze jonger zijn, soms ook als ze ouder zijn. 
Op MSkidsweb is informatie te vinden over als je ouders MS 
hebben, maar ook over kinderen met MS. 
Meer weten? Neem dan een kijkje op de site. Dat kan via: Alles 
voor kids over multiple sclerose (ms) | MSkidsweb  
 
En ben je 18 jaar of ouder, is er een andere site voor je:  
Home | MSweb  

https://lsvb.nl/diensten/studentenlijn/
https://lsvb.nl/diensten/studentenlijn/
https://youtu.be/_-9KeHBfn_g
https://mskidsweb.nl/
https://mskidsweb.nl/
https://msweb.nl/
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Jonge Mantelzorgers 09-22 

 

Activiteiten voor jonge mantelzorgers 
Voor de zomervakantie zijn de activiteiten voor jonge mantelzorgers die werden georganiseerd door 

het jongerenwerk gestopt. Betrokken jonge mantelzorgers en hun ouders zijn daarover geïnformeerd.  

De laatste FUNdag kon helaas niet doorgaan wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen. Voor wie 

zich wel had aangemeld was er gelukkig nog wel een alternatief aanbod.  

In het najaar willen we starten met een onderzoek naar waar jonge mantelzorgers behoefte aan 

hebben. Wat zou jij als jonge mantelzorger willen?   Denk er alvast eens over na. Praat er eens over 

met anderen. In september/oktober krijg je, en je ouders, een uitnodiging om daarover mee te denken. 

We zien en horen je daar graag!  
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Jonge Mantelzorgers 09-22 

KickFit!: steviger in je schoenen staan 
 

De BM-Academie verzorgt voor het CJG een training voor 9- tot 12-jarigen gericht op sociale 
vaardigheden en weerbaarheid. De training maakt de deelnemers niet alleen zelfverzekerder maar 
ook sterker, zowel fysiek als mentaal. 
 

KickFit! is een programma waarbij het accent 
ligt op ervaringsleren. Het versterken van de 
weerbaarheid gaat hierbij samen met de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden. Naast 
mentale oefeningen wordt er extra accent 
gelegd op het fysiek ervaren door middel van 
sportactiviteiten. Het motto is: “Je hebt altijd 
een keuze!”  
 

 

Tijdens de trainingen wordt gewerkt vanuit de volgende basisthema’s: 

 Respect 

 Focus 

 Grenzen 

 Vertrouwen 

 Samenwerken 

 Doorzetten 

 Zelfbeheersing 

 Zelfstandigheid 
 

KickFit! gaat niet over het beheersen van de situatie, maar over inzicht in sociale processen. De 
training wordt altijd op maat aangeboden.  
Een filmpje over de inzet op scholen: https://www.bm-academie.nl  
KickFit! draagt bij aan het beantwoorden van verschillende hulpvragen. Voorafgaand aan de training 
zal een intake plaatsvinden, zodat belangrijke informatie over het kind bij ons bekend is. Na 5 
bijeenkomsten vindt een 10 minutengesprek met het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) plaats 
om de voortgang te bespreken. Na afloop van de training evalueren we met kind en 
ouder(s)/verzorger(s). 
 

De volgende training wordt gegeven in Epe, op de Nieuwe Wisselse School (Oude Wisselseweg, Epe) 
op: 
Maandag 17 en 31 oktober 
Maandag 4, 14, 21 en 28 november 
Maandag 12 en 19 december 
De trainingen vinden plaats van 16.00 tot 17.00 uur.  
 

Aanmelden kan door naam, geboortedatum en woonplaats te mailen aan baliestip@heerde.nl 

https://www.bm-academie.nl/
mailto:baliestip@heerde.nl

