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Jong met een chronische 
aandoening of beperking? 

 

Dan is het vinden van je weg door het leven soms 

ingewikkelder dan voor anderen. Wellicht zoek je 

informatie hierbij voor jezelf of voor een ander. 

Een interessante website daarbij is de site: 

www.jongpit.nl . 

Rond de thema’s onderwijs, werk en inkomen, 

zorg, wonen, vrije tijd en leven met… vind je er 

tips, regelingen, handreikingen en ervaringen 

van anderen. 

Een belangrijk uitgangspunt van de site is dat zij 

uitgaan van de ervaringen van jongeren met een 

chronische aandoening of beperking. Dat maakt 

dat de site een breed scala aan onderwerpen 

herbergt. Ze richten zich daarbij op jongeren in 

de leeftijd van de middelbare school tot de 

volwassenheid. Een leeftijd waar op tal van 

terreinen de wens naar zelfstandigheid en 

zelfregie bij velen leeft. Dat is voor jongeren met 

een chronische aandoening of beperking niet 

anders. Maar de wens tot zelfstandigheid en 

zelfregie kan dan soms wel lastiger te realiseren 

zijn. Jongpit kan je helpen daarbij door 

informatie te bieden en ervaringen van anderen 

te delen. Ga eens rondneuzen op de site of kijk 

er samen met iemand die je ondersteunt naar.  

www.jongpit.nl  

 

 

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 

http://www.jongpit.nl/
http://www.jongpit.nl/
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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 bent 

overleden. 

 

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. 

 

Maandag 19 december tussen 19.30 en 20.30 

uur is er een webinar over het levenstestament. 

In een uur ben je geïnformeerd over het belang 

van een levenstestament.  

Belangstelling? Meld je aan tot uiterlijk 18 

december via:  

d.van.der.veer@heerde.nl o.v.v. Webinar  

Je ontvangt dan in de loop van maandag 19 

december de gegevens om de webinar te kunnen 

volgen.  

(Dit artikel heeft eerder gestaan in de Mantelzorg-nieuwsbrief 

van mei 2022) 

Colofon  

De Stip-mantelzorg-nieuwsbrief is een uitgave 

van het Steun- en InformatiePunt van de 

gemeente Heerde en verschijnt 10 keer per jaar. 

Stip Sportlaan 2 8181 BE Heerde 

E: stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl 

T: (0578-)69.94.99 

Coördinatie: Dirk-Jan van der Veer 

M: 06-19.30.26.57 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? 

Stuur dan een bericht naar: stip-

mantelzorgondersteuning@heerde.nl  

Agenda 

 

Woensdag 7 december 2022 13.30 - 15.00 uur 

Alzheimercafé Thema: Goede herinneringen 

aan de kersttijd 

13.30-15.00 uur De Heerd, Griftstraat 8, Heerde 

Iedereen heeft herinneringen aan de kersttijd. In 

sommige gezinnen staan of stonden tradities 

centraal. We halen samen herinneringen op door 

muziek, voorwerpen en mooie verhalen. 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen 

met: 

 Annemieke Wijma tel. 06-20596404 of  

 Fennie Tiemens tel. 06-15101849. 

Het Alzheimer Café Heerde wordt georganiseerd 

door Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe 

i.s.m. Vérian, Woonzorg Unie Veluwe, 

Hanzeheerd Brinkhoven/IJsselheem en 

Viattence. 

 

Maandag 19 december 2022 

Webinar: levenstestament 

19.30-20.30 uur 

 

Donderdag 22 december 2022 

Mantelzorgcafé 

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) het 

mantelzorgercafé. In december is deze 

bijeenkomst een week eerder. Ontmoeting, het 

uitwisselen van verhalen (al dan niet met 

betrekking tot het mantelzorgen) en soms iets 

https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/testament/
https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/wilsbekwaam/
mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
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afspreken voor tussen de bijeenkomsten, zijn 

belangrijke ingrediënten van het mantelzorgcafé. 

We komen bij elkaar in de huiskamer van STIP, 

Sportlaan 2 te Heerde. Welkom!  

 

Mantelzorg en geld 

 

 
 

Mantelzorgen kan vragen over geld met zich 

meebrengen. Informatie over financiële 

regelingen en vergoedingen is te vinden op de 

site van MantelzorgNL. Zie daarvoor: Mantelzorg 

helpt jou helpen - MantelzorgNL . 

 

Lespakket over thuiszitters 

en schoolmissers 

 
Heel veel kinderen en jongeren gaan naar school. 

Maar niet allemaal. Er zijn in Nederland zo’n 

15000 kinderen die wel naar school zouden 

moeten, maar daar niet zijn. In de taal van 

beleidsmakers heten zij: thuisblijvers. In 

sommige gevallen een misleidende naam: 

leerlingen die niet op school zijn, zijn lang niet 

altijd thuis. Vandaar dat Jongpit spreekt over 

‘schoolmissers’. Dat is een term die de lading 

beter dekt: deze kinderen en jongeren missen 

school. Daar zijn heel veel verschillende redenen 

voor: gepest worden, geen passende hulp bij een 

beperking of aandoening, thuissituatie, 

spanningen, ziekte…  

Een dagje spijbelen is niet de bedoeling maar 

heeft in de meeste gevallen niet meteen heel 

desastreuze gevolgen. Langdurig schoolmissen 

kan dat wel hebben. Vandaar dat de overheid het 

thema ‘thuisblijvers’ al lang en veelvuldig op de 

agenda heeft. Tja… en meestal is dat geen goed 

signaal, dat iets lang en veelvuldig op de agenda 

moet staan. Waar beleidsmakers, 

leerplichtambtenaren, samenwerkingsverbanden 

en schoolbesturen met regelmaat met elkaar 

over in gesprek zijn, waar voornemens worden 

uitgesproken, oplossingen worden bedacht, 

doelen worden gesteld en streefcijfers worden 

geponeerd.  

Maar nu is er een lespakket met een verassend 

ander uitgangspunt om iets te doen aan een deel 

van het schoolmissen: het richt zich op de klas 

en leerlingen onder elkaar.  

Want leerlingen die school gaan missen, raken 

geïsoleerd. Soms doordat zij van school 

wegblijven, maar soms gebeurt dat al eerder. 

Blijven ze thuis omdat ze de aansluiting met 

medeleerlingen zijn kwijtgeraakt of nog nooit 

hebben ervaren.  

Het lespakket klassenboel sluit hierop aan. 

Nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan over 

behoeften, oog hebben voor verschillen, steun 

bieden en begrip hebben.  

Want veel schoolmissen komt voort uit een te 

weinig ervaren van oog hebben voor behoeften, 

verschillen, steun en begrip. Op alle lagen van 

het systeem school. Het lespakket sluit aan op 

één laag van dat systeem: de klas, de groep, de 

medeleerlingen. De aanleiding was om iets te 

doen aan schoolmissers, het pakket gaat ook 

over diversiteit en inclusie. Een aanrader! Het 

pakket is kosteloos te verkrijgen via: Klassenboei 

- JongPIT . Soms hebben scholen moeite om 

burgerschap vorm en inhoud te geven. Dit 

lespakket biedt hier een concrete opzet voor. 

 

Persoonsgebonden 

budget (PGB) 
 

Verschillende zorgvragers en mantelzorgers 

hebben te maken met het persoonsgebonden 

budget of vragen zich af of dit iets zou kunnen 

betekenen in hun situatie.  

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/
https://jongpit.nl/klassenboei/
https://jongpit.nl/klassenboei/


Nieuwsbrief  
Mantelzorgondersteuning 
 
Jaargang 1 nummer 2                                                                  December 2022 
 

STIP Mantelzorgondersteuning December 2022 Pagina 4 van 7 

MantelzorgNL heeft de informatie hierover op 

hun site geactualiseerd. Kijk eventueel via: 

Mantelzorg helpt jou helpen - MantelzorgNL  

 

Nogmaals: Persoonsgebonden 
Budget (PGB) 
 

 

 
Voor informatie, advies en workshops over het 

PGB kun je ook terecht bij Per Saldo. Per Saldo 

is een landelijke vereniging van mensen met een 

PGB. Zij hebben veel expertise, verkregen uit de 

praktijk. Van mensen die door middel van het 

PGB zelf vorm en inhoud aan hun zorg willen 

geven. 

Op hun site is veel informatie te vinden. Er is ook 

een test om na te gaan of werken met een PGB 

wel bij je past. Een PGB geeft je meer regie over 

het regelen van je zorg. Maar is dat regelen van 

zorg wel wat je wilt en wat bij je past? Overweeg 

je te gaan werken met een PGB, heb je al een 

PGB en heb je vragen? Kijk op de site van Per 

Saldo: www.pgb.nl  

 

Afhankelijk 

  
 

In deze nieuwsbrief tref je heel wat keren 

begrippen als ‘zelfregie’, ‘zelf regelen’ en 

‘zelfstandigheid’ aan. Dat is toch eigenlijk waar 

we naar moeten streven. Het past bij de 

afgeschafte verzorgingsstaat en de daarvoor in 

de plaats gekomen participatiesamenleving.  

We wonen zo lang mogelijk zelfstandig, 

mantelzorgen als een van ons zorg nodig heeft 

en organiseren verder zelf onze professioneel 

geleverde zorg vanuit een zelf geregeld 

persoonsgebonden budget. 

Maar hoeveel je ook vanuit zelfregie regelt, er is 

in ieders leven ook afhankelijkheid. Voor de 

meesten van ons, zo niet voor iedereen, kunnen 

we niet alles zelf en hebben we anderen nodig.  

In zorgrelaties tussen professionals en 

‘zorgvragers’ levert de tendens dat zorgvragers 

toch vooral zelfregie moeten hebben in sommige 

gevallen tot ingewikkeld gedoe.  

Mensen met een beperking en hun begeleiders 

hebben te maken met afhankelijkheid. Maar door 

de bijna ideologische begrippen ‘zelfregie’ en 

‘zelfredzaamheid’ levert dat een morele spanning 

op als er tevens sprake is van afhankelijk-zijn.  

Simon van der Weele heeft hier onderzoek naar 

gedaan. Hij deed dat in het kader van zijn 

promotie aan de Universiteit voor Humanistiek. 

Wil je hier meer over lezen? kijk dan op: 

https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/simon-van-

der-weele-kijk-anders-naar-afhankelijkheid-in-

de-dagelijkse-zorg-voor-mensen-met-een-

beperking  

 

Mantelzorgerslunch 

en SOS-matrozen 

Zaterdag 12 november was er een lunch voor 

mantelzorgers. Er waren zo’n 60 mensen die 

hierbij aanwezig waren. Een gezellig samenzijn. 

Hierbij enkele foto’s van die dag. 

 

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget/
http://www.pgb.nl/
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/simon-van-der-weele-kijk-anders-naar-afhankelijkheid-in-de-dagelijkse-zorg-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/simon-van-der-weele-kijk-anders-naar-afhankelijkheid-in-de-dagelijkse-zorg-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/simon-van-der-weele-kijk-anders-naar-afhankelijkheid-in-de-dagelijkse-zorg-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/simon-van-der-weele-kijk-anders-naar-afhankelijkheid-in-de-dagelijkse-zorg-voor-mensen-met-een-beperking


Nieuwsbrief  
Mantelzorgondersteuning 
 
Jaargang 1 nummer 2                                                                  December 2022 
 

STIP Mantelzorgondersteuning December 2022 Pagina 5 van 7 

 

 
 

Kon je er die dag niet bij zijn? RTV 794 heeft 

opnamen gemaakt. Tijdens de lunch zijn enkele 

mensen geïnterviewd. Aansluitend het optreden 

van de SOS-Matrozen. 

Je kunt dit bekijken en beluisteren via:  

Mantelzorg lunch 12 november 2022 in de Heerd te Heerde 

- YouTube 

 

Kind, geen tolk 
 

 
 

Er zijn veel kinderen en jongeren die 

mantelzorgtaken vervullen. Dat wisselt van 

boodschappen doen, wandelen met oma tot papa 

helpen met eten. Voor sommige kinderen uit 

gezinnen met een migratieachtergrond komt 

daar nog iets bij: het fungeren als tolk.  

En dat kan behoorlijk belastend zijn. Zeker als je 

ingewikkelde en/of emotioneel zwaarbeladen 

onderwerpen moet vertalen tussen arts en je 

ouder(s). Op die manier worden deze kinderen 

ook betrokken op de ziekte, behandeling en/of 

beperking van hun ouders, zoals dat voor veel 

andere kinderen niet het geval is. Als je als kind 

moet tolken, krijg je dus ook alle informatie over 

bijvoorbeeld de ziekte en de behandeling, de 

keuzes die er wellicht gemaakt moeten worden 

en het perspectief dat er al dan niet is op 

genezing. In veel gezinnen waar kinderen niet 

hoeven te tolken, zullen ouders zulke informatie 

vaak gedoseerd, soms ook beperkt en/of 

vertraagd delen met hun kinderen. Maar deze 

kinderen krijgen dit van artsen te horen en 

moeten dit vervolgens hun ouder(s) vertellen. 

Daarbij hebben kinderen die als tolk fungeren, 

lang niet altijd de beschikking over de juiste 

woorden en begrippen in de taal van hun ouders. 

Vandaar dat jeugdarts Petra de Jong ruim een 

jaar geleden een oproep heeft gedaan om niet 

kinderen maar professionele tolken in te zetten 

in de zorg en het gesprek tussen niet-

Nederlandssprekende patiënten en 

professionals. 

Een tolk inschakelen kost geld en in veel gevallen 

werd dat niet (geheel) vergoed. Dat laatste is wel 

enigszins aan het verbeteren, maar nog niet voor 

alle contacten tussen een zorgprofessional en 

patiënt/cliënt. De status van de patiënt/cliënt 

maakt soms verschil. Ook is er verschil tussen 

bijvoorbeeld het contact met een apotheker, een 

vroedvrouw of een fysiotherapeut. 

Veel informatie is te vinden op de site: 

https://www.zoschakeltueentolkin.nl/  

 
 

Ben je betrokken bij gezinnen waar kinderen 

weleens als tolk moeten fungeren? Help het 

gezin op weg met het vinden en inzetten van een 

tolk. Ben jij als kind of jongeren zelf soms de tolk 

van je ouder(s) en wil je weten of er ook een 

professionele tolk ingezet kan worden, neem 

contact op met Stip, we helpen je graag verder 

hiermee. Bel dan naar 0578-699499. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7GbBbQcj8U&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=w7GbBbQcj8U&t=228s
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
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ADCA/Ataxie themadag: 

Volwaardig leven 
 

 
 

De Ataxie Vereniging Nederland organiseert op 

de zaterdag 17 december 2022 een 

themabijeenkomst over het thema: Volwaardig 

leven. Meer informatie is te vinden op: 

https://www.ataxie.nl/themabijeenkomst-

volwaardig-leven/  

 

Boek voor kinderen van een 

ouder met ADCA / Ataxie 
 

 
 

De Ataxie Vereniging Nederland heeft een boekje 

met informatie over ataxie voor 

kinderen/jongeren vanaf 9 jaar. Het boekje is 

gratis te downloaden via: https://ataxie.nl/wp-

content/uploads/2021/06/WEB-versie-ADCA-

BOEKJE-voor-kinderen.pdf  

 

Je kunt ook een echt boek bestellen door een e-

mail te sturen naar karin@ataxie.nl . Het boekje 

kost € 15,00 ex. verzendkosten. 

 

In het boekje staan ervaringen van kinderen die 

opgroeien met een ouder met ataxie. 

Kinderneuroloog Jolanda Schieving legt in 

heldere taal uit wat ataxie is. 

Een van de onderwerpen die in het boekje aan 

de orde komen, is of je als kind ook ataxie kunt 

krijgen en hoe de kinderen die in het boek over 

hun ervaringen vertellen met die vraag omgaan. 

De titel van het boekje “Mijn papa heeft ataxie 

krijg ik het later ook?” suggereert dat dit hét 

thema van het boek is. Dat is een beetje 

misleidend. De vraag naar erfelijkheid en de kans 

om als kind ook ataxie te krijgen, komt zeker aan 

de orde in dit boek. De kracht van het boek is, 

dat het juist ook stilstaat bij allerlei andere 

aspecten van een leven met ataxie. 

 

Het boek is eerlijk en helder over lastige 

kwesties. Eerder een boek om samen te lezen en 

met elkaar over in gesprek te gaan, dan een boek 

om als kind plompverloren alleen te gaan lezen. 

 

Voorstellen: Marjan 
Mijn naam is Marjan Fernhout. 

Ik ben 28 jaar en woon in 

Hattem. Ik loop stage bij het 

Sociaal werk bij STIP voor de 

opleiding sociaal werk op de 

VIAA in Zwolle.  Ik heb het erg 

naar mijn zin bij STIP en kan 

hier veel leren.  

Tijdens mijn stage doe ik een 

onderzoek naar de behoeften 

van jonge mantelzorgers binnen de gemeente 

Heerde. Hebben jullie behoefte aan activiteiten, 

lotgenotencontact of juist contact met andere 

leeftijdsgenoten?  

Hierin hebben we jouw mening nodig! Binnenkort 

sturen we de jonge mantelzorgers een enquête 

voor ons onderzoek. Zou je deze willen invullen? 

Wil je naast deze enquête meedenken of 

meehelpen?  

Neem dan contact met me op: 06-

28499847/m.fernhout@heerde.nl 

https://www.ataxie.nl/themabijeenkomst-volwaardig-leven/
https://www.ataxie.nl/themabijeenkomst-volwaardig-leven/
https://ataxie.nl/wp-content/uploads/2021/06/WEB-versie-ADCA-BOEKJE-voor-kinderen.pdf
https://ataxie.nl/wp-content/uploads/2021/06/WEB-versie-ADCA-BOEKJE-voor-kinderen.pdf
https://ataxie.nl/wp-content/uploads/2021/06/WEB-versie-ADCA-BOEKJE-voor-kinderen.pdf
mailto:karin@ataxie.nl
mailto:m.fernhout@heerde.nl
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Voorstellen: Demi 
 

Mijn naam is Demi Blankvoort, ik woon in Hattem 

en ik ben 19 jaar. Ik zit op het Deltion college en 

ik volg de opleiding sociaal werk en  zit nu in mijn 

laatste jaar. Ik loop dit jaar stage bij Stip. Op de 

donderdag voer ik mantelzorgonderzoeken uit. 

Ik ga in gesprek met verschillende mantelzorgers 

om te kijken hoe iedereen het ervaart, welke 

behoeften er leven en of er veel verschillen zijn. 

Ook zoek ik verschillende gemeentes op om te 

kijken wat daar de verschillen zijn. Ik vind dit 

heel interessant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u 
fijne 

kerstdagen en 
een goed 

2023! 
 

De volgende 
Stip-

mantelzorg-
nieuwsbrief 

verschijnt eind 

januari 2023 


