
 

Goed nieuws Huishoudelijke Hulp 

Toelage 

Huishoudelijke Hulp Toelage is een 

zelfstandige voorziening voor 

mantelzorgers die door de (mantel)zorg 

nauwelijks aan hun eigen huishouden 

toekomen. Het gaat om de inzet van 

een professionele thuiszorgmedewerker 

voor 7,50 euro per uur met een 

maximum van 3 uur per week. 

Daarnaast kan het een bestaande WMO 

voorziening huishoudelijke hulp niet 

vervangen, maar kan ook als extra 

uitbreiding aangevraagd worden. 

Aanvankelijk zou de regeling stoppen 

per 1 januari 2017 maar inmiddels is 

duidelijk dat de regeling van kracht 

blijft. Als u hiervan gebruik wilt maken 

of meer informatie wilt kunt u ons 

bellen via nummer  

088 – 88 76 900. 

Mantelzorgwaardering 2017 

De mantelzorgwaardering 2017 is nog 

onderwerp van gesprek binnen de 

gemeente Velsen. Zodra er meer 

informatie bekend is hoort u van ons. 

Omgaan met mensen met dementie 

Het aantal inwoners met dementie zal in 

de komende jaren toenemen en 

daarmee vertellen wij u niets nieuws. 

Onder mantelzorgers zijn er dan ook 

velen die de zorg hebben voor een 

partner of ouder met dementiële 

klachten. Dat de ene benadering van 

mensen succesvoller is dan de andere, 

is inmiddels ook duidelijk. Wilt u daar 

meer over lezen of testen hoe uw 

kennis er voor staat? Kijk dan eens op 

de site: 

www.samendementievriendelijk.nl         

10 tips van mantelzorgers over 

samenwerking met 

zorgprofessionals in de 

thuissituatie  

Belang van (h)erkenning  

Goede samenwerking levert 

mantelzorgers rust, energie, vertrouwen 

en veiligheid op. Samenwerking met 

zorgprofessionals gaat in veel gevallen 

goed, maar er is nog steeds een wereld 

te winnen. Bij samenwerking met 

zorgprofessionals gaat het over een 

breed scala aan professionals; de 

(huis)arts, (wijk)verpleegkundige of 

verzorgenden, maar ook medewerkers 

van de gemeente (WMO), het Sociaal 

wijkteam, zorgverzekeraars, de SVB en 

paramedische beroepen zoals een 

fysiotherapeut en ergotherapeut. Wat 

kunt u doen om de samenwerking met 

zorgprofessionals te verbeteren? Hier 

volgen tien tips van én voor 

mantelzorgers.  

1. Zorg voor een goede 

voorbereiding van een gesprek. 

Denk na over wat u wilt bespreken, 
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praat er eventueel van te voren over 

met anderen en schrijf het op.  

2. Ga open het gesprek in en luister 

naar elkaar. Denk aan deze 

ezelbruggetjes: wees een OEN (Open, 

Eerlijk, Nieuwsgierig), laat OMA thuis 

(Opinies, Meningen, Adviezen), smeer 

NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander), 

maak je DIK (Denk In Kwaliteiten), 

denk aan ANNA (Alles Navragen, Niets 

Aannemen), en heb LSD bij je 

(Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)?  

3. Spreek uit wat voor jou als 

mantelzorger belangrijk is. Als je 

vanuit dezelfde visie werkt is dat voor 

beide partijen fijner.  

4. Respecteer elkaars 

deskundigheid en situatie. U kent uw 

naaste het beste en de zorgprofessional 

heeft andere kwaliteiten en kennis. 

Samen werkt u aan de beste zorg voor 

uw naaste.  

5. Vraag een eigen gesprek aan. 

Sommige situaties wilt u liever niet 

bespreken in nabijheid van uw naaste 

omdat u dat lastig vindt of omdat het 

pijnlijk kan zijn voor de ander.  

6. Stel reële vragen en stel niet te 

hoge eisen. Een zorgprofessional kan 

niet altijd overal (direct) voor zorgen.  

7. Maak afspraken op gelijkwaardig 

niveau en leg ze vast. Over de eerste 

contactpersoon, bereikbaarheid, 

evaluatiemomenten, taken en 

verantwoordelijkheden. Door het 

vastleggen van afspraken kunt u deze 

teruglezen en er in een volgend gesprek 

op terugkomen.  

8. Bouw een vertrouwensrelatie op. 

Vertrouwen opbouwen kost tijd, dus 

wees geduldig.  

9. Ga als mantelzorger niet in een 

slachtofferrol zitten. Een 

slachtofferrol is niet bevorderlijk voor 

een gelijkwaardige oplossingsgerichte 

samenwerking.  

10. Lastig? Vraag hulp. Luister naar 

wat goed voelt voor uzelf. Als u tegen 

problemen aanloopt, praat er over met 

bekenden of klop aan bij uw huisarts of 

een mantelzorgconsulent. 

Extra kinderbijslag 

Ouders van thuiswonende kinderen (3-

18 jaar) die ernstig ziek of gehandicapt 

zijn, intensieve zorg nodig hebben én 

een indicatie van het CIZ hebben, 

komen in aanmerking voor dubbele 

kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als 

bijdrage in de kosten van de opvoeding 

en verzorging. Alleenverdieners en 

alleenstaande ouders met thuiswonende 

gehandicapte kinderen krijgen 

daarbovenop nog een extra bedrag aan 

kinderbijslag. Kijk voor meer informatie 

op de pagina kinderbijslag van de 

Rijksoverheid. De aanvraag gaat via de 

SVB. 
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kind

erbijslag_intensieve_zorg/  

  

Online ondersteuningsprogramma 

voor mantelzorgers 

 

Zit u vast in gewoontes en bent u uw 

flexibiliteit kwijt? Weet u niet hoe het 

anders kan en ervaart u veel 

belemmeringen? Dan biedt het online 

programma Do Something Different 

wellicht uitkomst. 
https://do.dsd.me/zorgvoorjezelf  

Dit programma van 30 dagen biedt 

mantelzorgers kleine opdrachten om 

eens iets anders te doen. Dit levert 

andere uitkomsten op. Het programma 

zorgt voor meer ontspanning en meer 

zelfvertrouwen. Deelnemers zijn na het 

volgen van Do Something 

Different meer tevreden over hun leven 

omdat zij minder piekeren en het leven 

als minder zwaar en somber ervaren. 

 

 

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/index.jsp
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/
https://do.dsd.me/zorgvoorjezelf
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Laag inkomen en ten minste 100 

euro van het wettelijk eigen risico 

besteed? 

Vanaf 1 april 2017 is 

de Tegemoetkoming meerkosten weer 

aan te vragen over het jaar 2017. Leest 

u de voorwaarden die behoren bij deze 

regeling op de gemeentelijke site 

https://www.velsen.nl/producten/tegem

oetkoming-meerkosten  

of bel met de gemeente voor het 

aanvraagformulier. Inkomensgrenzen 

per 1 januari 2017: 120% van de 

toepasselijke bijstandsnorm. 

Succesvolle workshops  

Februari/maart jl. organiseerden wij 4 

keer de workshop met gastspreker 

ergotherapeute Esther Dinnissen van 

Ergotherapie Kennemerland. Maar liefst 

98% van de aanwezigen beoordeelde 

deze workshop als (zeer) informatief en 

84% vond dat dit goed tot zeer goed 

bijdraagt aan ontlasting van zijn/haar 

mantelzorgsituatie. Binnenkort 

organiseren wij nieuwe workshops met 

als thema “Grenzen stellen”. De 

uitnodiging voor deze workshop 

ontvangt u eveneens bij deze 

nieuwsbrief. 

Onderzoek behoefte mannelijke 

mantelzorgers 

Onze studente heeft uiteindelijk met 15 

mantelzorgers (mannen) twee 

groepsgesprekken kunnen organiseren. 

De aanwezige heren hebben op 

betrokken en enthousiaste wijze diverse 

facetten m.b.t. hun rol als mantelzorger 

kunnen bespreken. Momenteel is de 

studente alles aan het uitwerken om 

uiteindelijk verslag uit te brengen van 

haar bevindingen inclusief 

aanbevelingen voor Centrum 

Mantelzorg. Wij zullen u in onze 

volgende nieuwsbrief daarover 

informeren.  

Mantelzorg en vakantie 

Er zijn verscheidene mogelijkheden voor 

mantelzorgers om er even tussenuit te 

gaan. Er zijn vakanties voor 

mantelzorgers alleen en vakantie voor 

mantelzorgers met degene die verzorgd 

wordt. Graag attenderen wij u op de 

vakantiewijzer 2017 van MEE 

http://www.meevakantiewijzer.nl. U 

kunt MEE ook bellen: 088- 6 522 522 

Ook de site 

http://www.atlasvanzorgvakantie.nl/ma

ntelzorg-en-vakantie/ is veel informatie 

te vinden. 

Graag attenderen we u ook op de 

organisatie: “Handen-in-Huis”. 

Deze landelijk werkende organisatie 

richt zich op de 24-uurs vervanging van 

de vaste mantelzorger gedurende diens 

afwezigheid. De mantelzorger 

die behoort tot de doelgroep draagt de 

zorg voor een hulpvrager die 

zonder deze mantelzorger niet 

zelfstandig thuis kan functioneren. In 

bijna alle situaties wonen de 

mantelzorger en hulpvrager bij elkaar in 

huis. Zie voor een nadere omschrijving 

de pagina: 
https://www.handeninhuis.nl/de-

doelgroepen/  

Door deze vervanging kan de 

mantelzorger met een gerust hart op 

vakantie gaan. Ook kan de zorg worden 

ingezet indien de vaste mantelzorger 

voor een planbare opname naar het 

ziekenhuis moet. De periode van de 

vervanging is minimaal 3 dagen (2 

nachten), terwijl het maximum 

aantal dagen afhankelijk is van de wens 

van de hulpvrager / mantelzorger en de 

financiering door de betreffende 

zorgverzekeraar. Voor meer informatie: 

www.handeninhuis.nl of telefonisch: 

030-659 09 70 

 

https://www.velsen.nl/producten/tegemoetkoming-meerkosten
https://www.velsen.nl/producten/tegemoetkoming-meerkosten
http://www.meevakantiewijzer.nl/
http://www.atlasvanzorgvakantie.nl/mantelzorg-en-vakantie/
http://www.atlasvanzorgvakantie.nl/mantelzorg-en-vakantie/
https://www.handeninhuis.nl/de-doelgroepen/
https://www.handeninhuis.nl/de-doelgroepen/
http://www.handeninhuis.nl/
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Nieuws op de Facebook pagina 

Wij zullen steeds meer gebruik gaan 

maken van Facebook. Wilt u op de 

hoogte blijven van de activiteiten van 

Socius, like dan onze pagina 

www.facebook.com/sociusmd 

Voor u gelezen: praktische en gratis 

mantelzorg apps waarmee u de 

zorg makkelijker kunt organiseren 

en met anderen kunt delen 

1. FollowHub 

Met de FollowHub App kunt u degene 

die u verzorgt, helpen bij het plannen 

en onthouden van dagelijkse 

activiteiten, zoals het innemen van 

medicijnen en planten water geven.  

2. Alzheimer Assistent 

Hét digitale hulpje voor mensen die 

gezamenlijk voor iemand met dementie 

zorgen.  

3. Caren Zorgt 

Via de gratis website Caren Zorgt kunt 

u een agenda openen waarin u taken en 

acties zet voor degene die u verzorgt.  

4. WeHelpen 

Met de app van WeHelpen bent u altijd 

en overal op de hoogte van wie er in uw 

omgeving hulp kan gebruiken.  

5. Ongehinderd 

Met de Ongehinderd App vindt u 

snel restaurants, toiletten, attracties en 

nog veel meer handige en leuke plekjes 

die makkelijk toegankelijk zijn voor 

ouderen en mensen met een beperking. 

6. MiessAgenda 

Met de MiessAgenda organiseert u 

eenvoudig zorg én aandacht voor uw 

ouders.  

7. Fello 

Fello is een app om familie zorg te 

organiseren.  

 

 

 

 

Team Centrum Mantelzorg 

Heeft u vragen of wilt u uw 

persoonlijke situatie graag met ons 

bespreken? Neemt u dan gerust 

contact met ons op. De 

dienstverlening is kosteloos en ons 

team staat voor u klaar.  

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Margit Kooter, Maaike Veldman 

en Tuija Lugas (voor jonge 

mantelzorgers). 

 

 

 

http://www.facebook.com/sociusmd
http://followhub.fcpp.aubergine-it.nl/
https://www.carenzorgt.nl/welcome
https://www.wehelpen.nl/ik-zoek-hulp/hulpprofielen/
http://ongehinderd.nl/
http://www.miessagenda.nl/
https://getfello.com/

