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Er is meer
mogelijk
dan je denkt!

Tirza

coach bij De Hanepraij,
helpt je met het vinden
van de balans tussen
werk en privé

Je draai
Coby, Elvira en Ada
vinden
delen hun
NA DE VERHUIZING

ervaringen
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Volgens de stichting
Werk&Mantelzorg is dit de
definitie van Mantelzorgers:

Mantelzorgers zijn mensen die
langdurig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind
of ouder zijn, maar ook een ander familielid,
vriend of kennis.
Vroeg of laat krijgt bijna iedereen te maken met
mantelzorg. Dit kan voor een langere of kortere
periode zijn of zelfs meerdere periodes in je leven. Je
zorgt bijvoorbeeld voor een ouder, je partner, kind,
oma, buurman of vriend(in). Het komt ook voor dat
een mantelzorger voor meerdere mensen zorgt. Of
misschien ontvang je zelf mantelzorg.
Van iedereen wordt verwacht dat hij meedoet in
het arbeidsproces. Tegelijkertijd wordt een grotere
zelfredzaamheid verwacht. Er wordt daarom
steeds vaker een beroep gedaan op de naasten van
mensen die zorg nodig hebben. Het wordt zo steeds
vanzelfsprekender dat werk met mantelzorgtaken
wordt gecombineerd.

De Hanepraij wil voor haar mantelzorgende
medewerkers graag een mantelzorgvriendelijke
organisatie zijn. Wij willen hen steunen zodat ze
werk en mantelzorg kunnen blijven combineren
omdat er een goede balans is tussen werk, privé en
mantelzorgtaken.
In dit magazine besteden we aandacht aan de mogelijkheden die jij als mantelzorgende medewerker hebt en
wat wij als organisatie voor jou kunnen betekenen.
Daarnaast willen we je graag attenderen op de
mogelijkheden die er zijn in De Hanepraij om in
gesprek te gaan als je raad of ondersteuning wilt of
gewoon even iemand nodig hebt waar je je verhaal bij
kwijt kunt. Dat kan bijvoorbeeld bij Tirza Kruithof,
onze coach op de werkvloer.
In dit magazine vind je naast praktische tips ook
verhalen van collega’s die openhartig vertellen over
hun ervaringen als mantelzorger.
Veel leesplezier!
Nettie van Kekem

INFORMATIE GEBASEERD OP LANDELIJK ONDERZOEK

Wist je dat?
• Bijna 1 op de 4 (23%)
werkende vrouwen mantelzorgtaken heeft, versus 1 op
de 7 mannen (14,3%).

• Het percentage mantelzorgers
dat zegt de combinatie werk/
mantelzorg slecht tot heel
slecht te kunnen combineren,
is gestegen van 4% in 2012
naar 15% in 2017.

• Van de mantelzorgers die het
moeilijk vinden om erover te
praten, geeft 71% als reden
dat ze bang zijn dat dit een
negatieve impact kan hebben
op hun loopbaan en 65% wil
collega’s niet belasten.

65%

• Het aantal mantelzorgers in
een organisatie door 40% van
de leidinggevenden en 33%
van de collega’s nog steeds
fors onderschat wordt?
Het aantal mantelzorgers is
twee keer zo groot als men
denkt.

• 75% van de mantelzorgers er
pas over praat als ze werk en
zorgtaken niet meer kunnen
combineren.

71%
Negatieve
impact op
loopbaan

Collega’s
niet  willen
belasten

Bron: www.werkenmantelzorg.nl/over-werkmantelzorg/wat-is-mantelzorg/
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INHOUD
In dit magazine vind je verhalen van collega’s die openhartig vertellen over hun ervaringen als
mantelzorger. Verder vind je allerlei praktische informatie over de mogelijkheden die er zijn om werk
en mantelzorg te combineren  en die De Hanepraij biedt om een goede balans te vinden tussen werk
en privé.

4
Coby zorgt met het nodige gevoel voor
humor en haar praktisch ingestelde hulpvaardigheid
al jaren voor haar man Gert en een kennis van 80.
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haar autistische en dove zoon
Georgino.

Ada wil graag haar verhaal over
de zorg voor haar terminaal zieke man
met jullie delen. Dit helpt haar met de
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Tirza is er voor een luisterend
oor en een goed gesprek.
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“Ik zorg graag
en koken is
mijn ding”

“ In maart 2017 werd de diagnose 		
dementie gesteld.“Eindelijk!” zegt
Coby.“Daar was ik ‘blij’ om, ook
al snapten sommige mensen dat
niet, maar mij gaf het rust”
i

Naar Inhoudsopgave

Speciaal voor jou

4

Coby

zorgt voor haar
man Gert en haar
kennisje van 80

C

oby werkt als woonondersteuner op een
verpleegafdeling in De Hanepraij. Naast haar
werk zorgt Coby thuis voor haar man Gert
en een tachtigjarige kennis in de buurt. Tijdens onze
ontmoeting begint Coby meteen met vertellen: “Ik ben
altijd aan het zorgen. Regelmatig komt Gert na een
lange avonddienst naar mij toe met het bericht dat onze
kennis weer gebeld heeft. Ik ga dan naar haar toe en
help haar met naar bed gaan en alles wat daarbij komt
kijken, natuurlijk stop ik haar nog ook nog even in. Zelf
is ze namelijk niet altijd in staat om dat te doen. Op
sommige dagen wacht ik tot 22:00 uur met naar bed
gaan, als de telefoon dan nog niet is gegaan weet ik dat
ze op bed ligt en dan kan ik ook gerust gaan slapen.”

Mantelzorg en werk van Coby
Coby werkt 24 uur per week als woonondersteuner
op een verpleegafdeling van De Hanepraij.
Ze krijgt veel steun van haar collega’s.
Ze zorgt voor haar man Gert (bij wie begin 2017
de diagnose dementie gesteld is) en haar kennisje
van 80.

“We zijn laatst
naar een feestje
geweest van haar
oud-collega’s, dan
hebben we het erg
gezellig. Daar doe
je het ook voor”
Coby vertelt over de problemen waar haar kennis
vanwege ouderdom mee te kampen heeft. Zo vertelt
Coby dat ze soms de hulptroepen moet inschakelen
als ze bijvoorbeeld weer een kapotte knie heeft na
een val. Coby vervolgt met haar gevoel voor humor
en praktisch ingestelde hulpvaardigheid: “Ik ‘kieper’
zeker drie keer per week een klaargemaakt prakkie
in haar keukentje. Dan weet ik zeker dat ze in ieder
geval een paar keer in de week warm eten heeft.’’ Ook
neemt Coby haar kennis ook wel eens een dagje mee
uit. “We zijn laatst naar een feestje geweest van haar
oud-collega’s, dan hebben we het erg gezellig. Daar doe
je het ook voor.”
Al gauw blijkt dat dit gevoel voor humor haar mede in
staat stelt om de zorg voor haar naasten het hoofd te
bieden. Bij haar man Gert is in maart 2017 de diagnose

Coby en Gert hebben 2 kinderen en 3
kleinkinderen.
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“ Moest ik het
kinderledikantje
van ons kleinkind
terug gaan kopen 		
bij de kringloop!”

dementie gesteld. “Eindelijk!” zegt Coby. “Daar was ik
“blij” om, ook al snapten sommige mensen dat niet,
maar mij gaf het rust. Na een lange tijd van zoeken bij
verschillende specialisten en een eerdere verkeerde
diagnose, bevestigde dit mijn vermoeden.”
“Het leven is thuis erg veranderd. De radio gaat
bijvoorbeeld niet meer aan, want dat geeft teveel
prikkels. Gert gaat soms ongecontroleerd met klussen
aan de gang en dan moet ik bijsturen of hij gaat
zonder overleg (wat hij vroeger nooit deed) opruimen.
Tja, dan ben je opeens dingen kwijt. Moest ik het
kinderledikantje van ons kleinkind terug gaan kopen
bij de kringloop!”
Coby lacht en vervolgt haar verhaal: “Toch hebben
we nu al bijna een jaar geen ruzie meer gehad. Gert
wordt nu alleen maar boos op zichzelf omdat nu
dingen niet meer lukken die hij vroeger wel kon. Ik
word niet boos meer en kan nu meebewegen in zijn
wereld. Van mijn collega’s en uit eigen ervaring heb ik
geleerd dat een vaste structuur goed werkt. Zo hebben
we een duidelijke kalender waar ik niets meer in moet
veranderen. Ook pas ik de informatie aan die ik aan
hem geef. Zo vertel ik bijvoorbeeld alleen dat ik een
dagje uit ga en laat ik verdere details achterwege. Als
ik dit wel doe wordt het te ingewikkeld voor hem.
Voordat ik weg ga zet ik brood klaar. Hij heeft zelf
een vaste routine met het bakken van broodjes en het
bakken van een kroketje in de air fryer. Zo kan hij zich
prima redden.”

i

Coby: “Ook op vakantie gaan was er niet meer bij.
Tot het moment dat we een weekendje weg waren.
Gert vond het toch erg leuk en zei opeens dat het
voor mij ook niet leuk was als we helemaal niet meer
op vakantie zouden gaan”. Deze uitspraak heeft Coby
geraakt, maar ze vervolgt met ondeugende ogen: “Ik
heb toen wel heel snel een vakantie geboekt in een
huisje in Hellevoetsluis”. Die vakantie was heerlijk. Het
huisje was goed ingericht en de omgeving rustig. We
hebben genoten.”
Terugkijkend zegt Coby: “We hebben het zo lang goed
gehad samen. Er is in onze verkeringstijd en daarna
veel gebeurd, zo bouw je iets op met elkaar. Ik zorg
graag en koken is mijn ding. Ik hou ook van mijn werk.
Als een bewoner ’s morgens met uitgestrekte armen de
huiskamer in komt en mij een zoen geeft of blij is met
iets lekkers dat ik heb gemaakt, is mijn dag goed. Coby
kijkt mij aan. “Kom, ik ga naar boven, want het is tijd.
Ik ga mijn collega’s helpen met de boterhammen”. Met
een stevige pas loopt Coby naar haar afdeling.

Tip van Coby
Een lekker makkelijk recept: Zuurkool stampot
• Aardappelen, spekjes en gewassen fijngesneden
zuurkool een half uur koken.
• Ondertussen de worst bakken.
• Aardappelen en zuurkool stampen en klaar!
Opscheppen, een kuiltje
maken met jus en worst erbij.

Naar Inhoudsopgave

Lekker en makkelijk!
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Er is meer
mogelijk dan
je denkt!
Je zorgt al een tijd voor een chronisch zieke partner,
een gehandicapt kind of één van je hulpbehoevende
ouders. Ondertussen heb je ook je werk, je gezin,
vrienden en andere sociale contacten. Dat gaat
allemaal nét.
Herken je bovenstaande situatie bij jezelf of bij
een collega?
Net als vele anderen ben jij of je collega
namelijk een werkende mantelzorger. 1 op de
4 werknemers in de Nederlandse zorgsector
combineert werk met mantelzorg. De helft vindt
die combinatie zwaar. Je doet je werk graag goed
én je zorgt voor iemand anders. Daarom is het
belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen!
Er zijn verschillende regelingen voor werknemers
waar werkende mantelzorgers gebruik van
kunnen maken, maar die bieden niet altijd genoeg
soelaas. Maak daarom jouw situatie bespreekbaar
op je werk en zoek samen met je werkgever naar
flexibele maatoplossingen.

i

In de wegwijzer op de volgende pagina’s vind
je tips en suggesties over hoe je dat aan kunt
pakken, want in overleg is er vaak meer mogelijk
dan je denkt!

Speel open kaart
met collega’s
over je thuissituatie
Je hoeft niet alles te vertellen,
maar in grote lijnen aangeven
wat er speelt kan tot veel
begrip leiden. Door in gesprek
te gaan, kom je tot een
werkbare oplossing.

Naar Inhoudsopgave
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Ga in gesprek met je leidinggevende
Voordat al je vakantiedagen op zijn of je
overbelast raakt en ziek wordt; ga in gesprek
met je werkgever of leidinggevende. Bereid zo’n
gesprek goed voor. Hieronder vind je een aantal
belangrijke aandachtspunten.
• Bedenk goed wat je met het gesprek wilt
bereiken.
• Zorg dat je de problemen helder en eenduidig
kunt benoemen.
• Lees in de CAO VVT en de Wet Arbeid en
Zorg onder welke voorwaarden je van
verlofregelingen gebruik kunt maken.
• Hou niet alleen de belangen van jezelf maar
ook die van je werkgever in het oog. Zoek
samen naar oplossingen die de impact op
de organisatie, de cliënten en de collega’s
minimaliseren. Flexibiliteit werkt naar twee
kanten. Zowel je werkgever als jij hebben een
gedeelde verantwoordelijkheid en belang.

Tips
★

Bedenk samen flexibele maatwerkoplossingen
Verlofregelingen alleen bieden vaak niet genoeg
soelaas voor langdurige mantelzorgtaken. Dan
is het goed om met je werkgever tijdelijke of
permanente  maatwerkoplossingen te bedenken
bijvoorbeeld:
• Aangepaste werktijden: vroeger of later
beginnen (bloktijden), een langere pauze en
werken op andere tijden.
• Roosters en diensten: Langere of kortere
diensten, zelfroostering, flexibele roosters of
juist vaste roosters afspreken.
• Meer werken in minder dagen waardoor je een
dag(deel) vrij hebt in de week.
• Jaarafspraken: in bepaalde periodes meer
of minder uren maken dan contractueel is
afgesproken.
• Jobrotation: tijdelijk of permanent van baan
wisselen met iemand anders.
• Jobsharing: samen met iemand anders een baan
delen.
• Thuiswerken en telewerken
• Overuren sparen en opnemen bij onverwachte
zorgsituaties.
• Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis
of met instanties.
• Bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd.

Stel een proefperiode voor om
de afspraken uit te proberen.

★ Maak een afspraak over hoe de
werkomgeving (collega’s, klanten) wordt
ingelicht over de afgesproken oplossingen.
★

Maak een vervolgafspraak om de
proefperiode te evalueren.

★ Evalueer regelmatig of de
gemaakte afspraken nog passend
zijn voor de situatie.

i
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Oplossingen op je werk; informeer
jezelf over (verlof)regelingen
In artikel 6.9 van de CAO VVT is opgenomen dat
je samen met je werkgever mogelijkheden kunt
bespreken om overbelasting door mantelzorgtaken te voorkomen. Er wordt daarbij specifiek
verwezen naar de mogelijkheden die beschreven
staan in artikel 6.8 van deze CAO. Elke werknemer kan een beroep doen op (verlof)
regelingen op grond van de CAO VVT en de Wet
Arbeid en Zorg. Let op: Er kunnen binnen jouw
organisatie aanvullende afspraken zijn op de
CAO. Je kan de CAO en/of aanvullende afspraken
inzien of opvragen. Hieronder een overzicht van
bestaande (wettelijke) verlofregelingen.
Calamiteiten- en ander kort verzuim verlof
(artikel 6.7 CAO VVT)
Dit is verlof dat kan worden ingezet voor noodsituaties waarop je als mantelzorger direct moet
reageren. Hiervoor kunnen vakantie-uren worden
gebruikt. In de specifieke situatie dat je zorg voor
een zieke in het gezin moet regelen, heb je recht
op 24 uur verlof per kalenderjaar met behoud
van  salaris. Als dit ontoereikend is, heeft de
werknemer recht op onbetaald verlof volgens de
voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg.
Kortdurend zorgverlof
Je hebt recht op jaarlijks maximaal 10 dagen
zorgverlof met doorbetaling van tenminste 70%
van het loon. Je kunt het verlof aaneengesloten
opnemen of verspreid over een langere periode.
Het verlof is gelijk aan (maximaal) tweemaal het
aantal uren dat je per week werkt.
Langdurend zorgverlof
Je kunt langdurend zorgverlof krijgen voor
mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om: kinderen, partner,
ouders, grootouders, kleinkinderen, broers
en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
anderen die deel uitmaken van je huishouden

(zoals een inwonende tante); bekenden (iemand
met wie je een sociale relatie hebt. Bijvoorbeeld
schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De
relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is
dat jij de zorg moet verlenen). Voorwaarde is wel
dat jij de enige bent die de zieke zorg kan geven.
In een aaneengesloten periode of verspreid over
een langere periode ga je in deeltijd werken, en
ontvang je alleen inkomen voor de gewerkte uren.
Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte
(artikel 6.8 CAO VVT)
Je kunt, na overleg met je werkgever, maximaal
drie maanden betaald verlof opnemen als je
noodzakelijke thuisverpleging – of – verzorging
verleent aan je zeer ernstig zieke relatiepartner,
(pleeg)ouders, (pleeg)kind of verwant. Hierbij
geldt de eis dat je met deze persoon moet
samenwonen.
Deeltijd werken
Op grond van de Wet Flexibel Werken kun je
je werkgever verzoeken de arbeidsduur, de
werktijden of de arbeidsplaats te wijzigen.
Afhankelijk van het verzoek gelden er andere eisen
aan de werkgever om het verzoek af te wijzen.

Let op!
Voor het opnemen van verlof heb je altijd
toestemming van je werkgever nodig.  
Meer informatie over  verlofregelingen vind
je op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
verlof-en-vakantie

Bron:  Werk&Mantelzorg.nl
Er is meer mogelijk dan je denkt!
Praktische wegwijzer Mantelzorgers
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Tirza Kruithof
Coach op de
werkvloer

Wees
zuiniger op
jezelf dan
op je vrije
uren

Coaching, een luisterend oor
en een goed gesprek

V

erandert er iets ingrijpends in je privéleven
wat erg belastend voor je is? Bespreek dit dan
met je leidinggevende en je team. We hebben
er allemaal baat bij dat je gezond bent en blijft en
kunnen samen kijken naar de mogelijkheden om je te
(onder)steunen. Aan een groot deel van de situatie kan
je wellicht weinig veranderen, maar je kunt wel leren er
zo goed mogelijk mee om te gaan. Hoe meer je dit leert,
des te beter je werk, privé en mantelzorgtaken in balans
kunt houden.
Voel je je al een tijdje moe en overbelast? Sluit dan
samen met de huisarts uit dat het geen lichamelijke
oorzaak heeft. Heb je het gevoel dat je nu of in de
toekomst psychologische hulp nodig hebt, ga dan ook
langs je huisarts. Die kan je alvast op weg helpen, want
de wachttijden voor bijvoorbeeld een psycholoog zijn
best lang en afzeggen kan altijd nog.

i

Coaching
Door middel van coaching kun je voor jezelf helder
krijgen welk deel van de combinatie werk, privé en
mantelzorg je het meest ingewikkeld vindt. We kunnen
dan samen naar allerlei opties kijken die misschien
nog mogelijk zijn. Ook kun je bij mij terecht voor een
luisterend oor en een goed gesprek.
Praktisch
Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met
donderdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Je kunt mij altijd mailen voor een afspraak op
tirza.kruithof@zorgpartners.nl
Met vriendelijke groet,
Tirza Kruithof,
Coach op de werkvloer

Naar Inhoudsopgave
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TIPS VAN TIRZA  
✪
Blijf je focussen
op wat er allemaal
nog wel mogelijk is, in
plaats van op wat niet
(meer) mogelijk is, dat
maakt echt een wereld
van verschil!

❀ Vraag aan degene
voor wie je (mantel)zorgt
wat voor hem of haar het
belangrijkste is wat je doet.
Misschien wil diegene liever
om de dag een goed gesprek
of samen iets leuks doen in
plaats van dat jij drie keer per
dag huishoudelijke klusjes
komt doen.

✿ Een gezonde
levensstijl
draagt bij aan je
weerbaarheid.

✲ Probeer minimaal

❤

Schrijf
elke dag 3
dingen op waar
je dankbaar
voor bent.

iedere week iets te
doen voor jezelf waar
je energie van krijgt.
Dat hoeven geen grote
dingen te zijn, maar
denk aan het lezen van
een boek, het maken
van een wandeling
enzovoort.

❀
Maak keuzes in
wat je als mantelzorger
zelf doet en over kan laten
aan professionals. Zo verbruik
jij geen onnodige energie aan
zaken die een ander (misschien
wel beter dan jij) kan doen. Zo
houd jij weer tijd en energie
over voor de echt wezenlijke dingen om samen
te doen.

❂ Focus je

op dingen die
echt belangrijk
voor je zijn en
laat minder
belangrijke
dingen los.

❖ Zorg dat je voldoende
slaapt. Dan werk je efficiënter
en voel je je beter. Een half
uurtje eerder uit bed geeft je
dag een relaxte start.

✒

Je verhaal
delen met anderen of
opschrijven kan je helpen
om je gedachten op een
rijtje te krijgen.

➽

☞ Zegt iemand tegen je dat je diegene altijd
kunt vragen om iets voor je te doen? Neem
dat aanbod in overweging en bedenk waar
je mee geholpen zou zijn. Misschien ben je al
enorm geholpen met zo nu en dan een warme
maaltijd. Jij krijgt een goed gevoel doordat je
iemand kunt helpen, maar het geeft die ander
ook een goed gevoel om jou te helpen.

i
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Plan en organiseer,
zowel je werk als je privéagenda. Laat wat ruimte in
je planning voor onverwachte
dingen.En anders heb je even ruimte
en tijd voor jezelf. Probeer thuis de
(huishoudelijke) taken te verdelen in
je gezin èn (tijdelijk) professionele
hulp in te schakelen. Het kan
je veel tijd besparen  en
energie opleveren.
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“ De werktijden van mijn werk
als woonondersteuner zijn
onregelmatig en dat kan nu. 		
Werken vind ik heerlijk!”
i
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Elvira

zorgt voor haar zoon
Georgino

E

lvira en haar man hebben drie kinderen. Na
de komst van hun dochter, beviel Elvira op 27
februari 1995 van twee zonen; Georgino en
Revelino. Revelino is gezond, maar Georgino blijkt
al snel veel gezondheidsproblemen te hebben. Samen
met haar man, dochter en zoon hebben zij altijd voor
Georgino gezorgd.
Op de vraag of Elvira haar verhaal wilt vertellen over
de mantelzorg aan haar zoon zegt ze volmondig: “Ja,
dit onderwerp zou meer onder de aandacht moeten
komen. Zeker als het gaat om ouders (en jonge broers
en zussen) die mantelzorg verlenen.”
Vlak na de geboorte van Georgino bleek al snel dat
zijn gezondheid niet in orde was. Op de leeftijd van
drie maanden onderging hij al een openhartoperatie,
na anderhalf jaar moest hij een operatie aan zijn ogen
ondergaan en later is hij ook nog eens geopereerd aan

Mantelzorg en werk van Elvira
Elvira werkt 24 uur per week als woonondersteuner op een verpleegafdeling
van De Hanepraij. Ze geniet van haar werk.
Ze zorgt voor haar 23 jarige zoon Georgino.
Elvira is getrouwd en heeft 3 kinderen;
Djanell, Revelino en Georgino.

i

“We hebben als ik
zo terugkijk een
hectisch leven
gehad. En Revelino
en zijn zus Djanell
hebben echt wel 		
wat ingeleverd”
een scoliose. Dit is een afwijking aan de ruggenwervel.
Maar dat was nog niet alles…
“We dachten dat ook zijn gehoor niet goed was,
maar de arts kon dit niet bevestigen. Nadat we een
second opinion vroegen bij een andere arts werd ons
vermoeden wel degelijk bevestigd. Het bleek allemaal
het gevolg te zijn van het Wildervanck syndroom, een
erg zeldzame aandoening. Daarnaast werd ook een
vorm van autisme bij Georgino geconstateerd. Ons
leven als gezin heeft in het teken gestaan van de zorg
voor Georgino en dat staat het nog steeds natuurlijk.”
vertelt Elvira.
Als gezin hebben ze moeten leren om met de situatie
om te gaan en hem te begrijpen. Elvira: “Als ik terugkijk
hebben we een best wel hectisch leven gehad. Zijn
broer Revelino en zus Djanell hebben ook echt wel
wat ingeleverd. Dat was voor ons als ouders heel
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“Hij is weleens midden op een
kruispunt gaan staan en op het
dak van de auto geklommen
zodat we niet weg konden”

moeilijk om te zien. We hebben veel voor hem gedaan,
zo hebben we bijvoorbeeld gebarentaal geleerd. Ook
voor Georgino waren er moeilijke periodes. Door zijn
autisme kon hij angstig zijn en was het voor hem heel
moeilijk om te ervaren dat hij niet werd begrepen. Er
zijn mede daardoor heel wat driftbuien en incidenten
geweest. Als hij bijvoorbeeld ergens niet naartoe wilde,
omdat hij bang was of het niet begreep, bedacht hij
iets om te zorgen dat het niet gebeurde. Hij is weleens
midden op een kruispunt gaan staan en op het dak van
de auto geklommen zodat we niet weg konden rijden.
Het gebeurde dus wel eens dat we niet naar een afspraak
of verjaardag konden, omdat we eerst een ‘brandje’
moesten blussen. Niet iedereen had hier begrip voor en
we zijn daardoor ook vrienden kwijt geraakt.”
Op de vraag waar ze de kracht vandaag heeft gehaald
zegt Elvira: “Het feit dat het je kind blijft.
Zijn broer en zus hebben ook veel voor hem gedaan. Ze
nemen hem nog steeds op sleeptouw bijvoorbeeld naar
de voetbal of nemen hem mee uiteten. We zijn onlangs
naar Egypte geweest en als ik dan via appjes las dat er
iets was gebeurd, dan loste mijn dochter het op. Daar
ben ik echt trots op!”
“Hij heeft nu ook een leeftijd dat we het wat meer
los kunnen laten. Hij trekt eropuit met zijn scooter,
heeft een vriendinnetje in Utrecht en vrienden in
Zoetermeer. Hij doet zijn eigen boodschappen en kookt
zelf. Hij is helemaal bezig met gezond eten en gaat naar
de sportschool. Daarnaast is hij bezig met het zoeken

i

naar een baan die bij hem past, is hij bezig met z’n
rijbewijs en is hij helemaal blij met zijn hond.” somt
Elvira trots op.
Inmiddels heeft Georgino een mentor. “Hij wilde dat
zelf graag.” gaat ze verder. ‘Dan hoeven papa en mama
niet meer alles te doen.’ had hij gezegd.
Nu er wat meer ruimte is, heeft Elvira haar kans
gegrepen om een baan als woonondersteuner bij
Zorgpartners aan te nemen. Dit doet ze nu al geruime
tijd. De werktijden zijn onregelmatig en dat kan nu.
“Werken vind ik heerlijk! Daarnaast kan ik er onwijs
van genieten om leuke dingen te doen met mijn gezin!”
sluit Elvira enthousiast af.

Tip van elvira
Zoek professionele hulp als je zelf niet goed
weet hoe in sommige situaties te handelen.
Volg je gevoel en je hart.
Maar blijf altijd zelf de touwtjes in handen
houden. (Het advies voor onze zoon was uit
huis plaatsing toen hij 6 jaar was, hebben we
gelukkig nooit gedaan)
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Oplossingen buiten je werk
Je kunt met de volgende suggesties een
persoonlijk ondersteuningsnetwerk creëren.
Informatie, emotionele steun en praktische hulp
Huisartsen en patiëntenverenigingen voor
algemene medische informatie en  informatie over
ziektebeelden.
Mezzo, de landelijke Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Voor alle vragen van mantelzorgers. De
Mantelzorglijn geeft informatie, biedt
een luisterend oor en heeft veel praktisch
voorlichtingsmateriaal.
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
naar telefoonnummer 0900 2020 496 (€0,10 p/m)
of mail naar mantelzorglijn@mezzo.nl
Steunpunten Mantelzorg
Mezzo heeft adressen van steunpunten Mantelzorg bij jou in de buurt die je gratis steunen en
lotgenotencontact met andere mantelzorgers
organiseren. De meeste steunpunten bieden
diverse trainingen en cursussen aan voor
mantelzorgers.

i

Mantelzorgmakelaars
Mantelzorgmakelaars kunnen mantelzorgers veel
regeltaken uit handen nemen. Bijvoorbeeld bij het
aanvragen van hulpmiddelen of het invullen van
formulieren. Een mantelzorgmakelaar is in dienst
van een Steunpunt Mantelzorg maar kan ook als
zelfstandige werkzaam zijn. Een overzicht van
gecertificeerde mantelzorgmakelaars is te vinden
op www.bmzm.nl.
Ondersteuning bij verzorging en verpleging
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in jouw regio.
Heb jij en/of degene voor wie je zorgt behoefte
aan professionele verzorging of verpleging? Dan
kun je dat schriftelijk of telefonisch aanvragen via
www.ciz.nl.
Gemeenten
Gemeenten zijn door de Wet maatschappelijke
ondersteuning verantwoordelijk voor
mantelzorgondersteuning. De gemeente biedt
op diverse manieren ondersteuning. Dit kan wel
per gemeente verschillen. Je kunt bijvoorbeeld
denken aan huishoudelijke hulp en vervoer. Het
gemeentelijk zorgloket, ook wel Wmo-loket,
kan je informeren over de mogelijkheden en
doorverwijzen.
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Hulpmiddelen
Persoonlijke hulpmiddelen
Mantelzorgers verrichten vaak fysiek zwaar werk.
Hulpmiddelen kunnen dan niet alleen voor de
hulpvrager maar ook voor de mantelzorger een
goede oplossing zijn. Voor tijdelijke hulpmiddelen
kan je terecht bij de thuiszorgwinkel of je
zorgverzekeraar.

Wonen
Zorg je voor iemand met een lichamelijke of
verstandelijke beperking of een oudere en is de
huidige woonvorm niet meer geschikt? Dan zijn
er woningaanpassingen (of woonvormen) die een
oplossing kunnen bieden. Vraag er naar bij jouw
gemeente.

Sociaal juridische dienstverlening
Vakbonden
Je eigen vakbond kan je adviseren over rechten en
plichten vanwerkgevers en werknemers.
Kijk ook eens op:
www.mijnvakbond.nl
www.fbz.nu
www.nu91.nl

Tijdelijk overdragen van zorg om je
accu op te laden
Vervangende zorg thuis
Een getrainde vrijwilliger kan bijvoorbeeld
oppassen of iets ondernemen met degene voor
wie je zorgt (thuis of buitenshuis). Dat geeft
je tijd voor hobby’s of je sociale contacten.
Het inschakelen van een vrijwilliger is gratis.
Organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg zorgen voor goede matching en begeleiding
van jou en de vrijwilliger. Ook 24-uurs opvang
door vrijwilligers is mogelijk en wordt onder
bepaalde voorwaarden vergoed door zorgverzekeraars.
Vervangende zorg buitenshuis
Door (bijvoorbeeld) een kortdurende opname van
degene voor wie je zorgt in een verzorgingshuis
kun je op vakantie. Ook is structurele dagopvang
op een zorgboerderij of in een verpleeghuis
mogelijk.
Informatie over het overdragen van mantelzorgtaken, zorgaanbieders en financiering vind je op
www.respijtwijzer.nl.

Sociaal Juridische Dienstverlening van Mezzo
Voor advies aan mantelzorgers over wet- en regelgeving (indicatiestelling, belastingen, persoonsgebonden budget en zorgverlof). Ook kun
je er terecht voor hulp bij het opstellen van
bezwaarschriften, het schrijven van brieven aan
instanties en bemiddeling tussen mantelzorger en
organisaties.

i
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PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

Financiële regelingen benutten
Belastingaangifte
Mogelijk kun je kosten die je maakt als mantelzorger terugvragen bij de Belastingdienst.
Kijk op www.belastingdienst.nl,
www.mezzo.nl en www.meerkosten.nl of je
in aanmerking komt voor aftrek van kosten of
andere financiële vergoedingen.
Vergoeding ziektekostenverzekeraars
Sommige ziektekostenverzekeraars hebben
in hun (aanvullende) polisvoorwaarden
vergoedingen in relatie tot mantelzorgsituaties
opgenomen of stellen een mantelzorglijn en
coaching beschikbaar. Vraag hiernaar bij je
zorgverzekering.

Werkende mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en
intensief (onbetaald) zorgen voor een chronisch
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste,
vriend of buur. De grootste groep is tussen de 45
en 65 jaar oud. Bijna de helft voelt zich matig tot
zwaar overbelast; zij lopen een groot risico uit te
vallen door ziekte, oververmoeidheid of stress.
Eén op de tien voelt zich genoodzaakt te stoppen
met werken om fulltime te kunnen zorgen of
gaat (tijdelijk) minder werken. Dit terwijl veel
mantelzorgers hun werk als zeer waardevol
beschouwen als bron van inkomsten en als
afleiding van de vaak intensieve zorg.
Bron:  Werk&Mantelzorg.nl
Er is meer mogelijk dan je denkt!
Praktische wegwijzer Mantelzorgers

Meer informatie
Voor informatie, instrumenten en
praktische tips
Kijk op www.werkenmantelzorg.nl

Allerlei ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers
Kijk op www.mezzo.nl. Ook voor adressen
van organisaties die daarbij kunnen helpen.

i
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“ Het is belangrijk dat
je mensen om je heen 		
hebt die je fijn vindt”

“ Ik wil specialisten meegeven
écht naar mantelzorgers te
luisteren. Mantelzorgers moeten
op hun beurt zorgen dat ze beter
worden gehoord”
i
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Ada

zorgt voor haar terminaal
zieke man Michael
Met een verontschuldiging komt Ada eind juli 2018
binnen bij De Hanepraij, want haar man Machiel
wilde graag dat zij hem hielp bij het naar bed
gaan. Ada vertelt dat het niet goed gaat met haar
man. Ze vertelt over het ziekteproces dat hij heeft
doorgemaakt en over deze laatste, terminale, fase.
Het is een heftige periode. Ik vraag haar of ze dit
interview dan nu wel wil doen, maar zegt ze zonder
aarzelen dat het goed is. “Ik wil mijn verhaal kwijt,
want het helpt mij met de verwerking. Daarnaast
wil ik ook dingen meegeven aan anderen.”
“Het gaat slecht. Helaas is in de loop van de tijd
zijn nierfunctie erg verslechterd.” Ada vertelt dat
dit zou betekenen dat hij aan de nierdialyse zou
moeten, het zogenaamde ‘spoelen’. Gesprekken over
deze keuze hebben ze al gevoerd. Machiel heeft zelf
besloten om dat niet te doen.

Mantelzorg en werk van ADA
Ada werkt 24 uur per week als verzorgende IG
op een verpleegafdeling van De Hanepraij.
Ze krijgt veel steun van haar collega’s. Ze kan
vaak een dienst ruilen en wordt gesteund door
haar leidinggevende. Ze maakt nu ook gebruik
van de coach op de werkvloer die haar tips geeft
om beter met bepaalde zaken om te gaan.
Ze zorgt voor haar man Machiel.
Ada en Machiel hebben een dochter;
Tamara en een zoon; Egbert.

i

“ Ik wil mijn
verhaal kwijt,
want het helpt
mij met de
verwerking. 		
Daarnaast wil
ik ook dingen 		
meegeven aan
anderen”
De geschiedenis van Ada en haar gezin wat betreft
mantelzorg gaat al jaren terug. Ongeveer vier
jaar geleden is Machiel verhuisd naar een huis
van Kwintes*. Hier woonde hij onder begeleiding
waar hij de nodige professionele hulp kreeg. Na
de diagnose dementie kwam aan deze situatie een
einde.
Twee jaar geleden, Machiel was toen 60, is namelijk
na een lang proces de diagnose frontaalkwabdementie vastgesteld. Zijn aandoeningen autisme
en manisch-depressiviteit, waarvoor hij bij Kwintes
woonde, bemoeilijkten echter dit proces. “Door zijn
aandoeningen was het eerder al moeilijk geworden
om nog met Machiel samen te wonen. Inmiddels
woont Machiel al anderhalf jaar in Prinsenhof. Hier
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“Geef je grenzen aan en dat bedoel ik
wederzijds. Niet alleen ikzelf, maar ik vind
het ook fijn als mensen in mijn omgeving
dat doen. Ik wil mensen niet teveel
belasten met mijn verhaal en problemen,
anders raak je elkaar kwijt”
woont hij op een afdeling kleinschalig wonen voor
dementerende ouderen.”
Ada: “Zelf zag ik bepaalde veranderingen wel,
maar iedere specialist bekeek het vanuit zijn
eigen specialisatie.” De symptomen werden aan
andere oorzaken geweten. Dat was moeilijk hoor!
Daarom wil ik specialisten meegeven écht naar
mantelzorgers te luisteren. Mantelzorgers moeten
op hun beurt zorgen dat ze beter worden gehoord.”
Ada geeft zelf aan dat ze dingen voor zichzelf
blijft doen om het vol te houden. “Je moet jezelf
niet vergeten! Ik ga graag sporten, zwemmen en
maak gebruik van de massages die in De Hanepraij
worden aangeboden”. Verder is belangrijk dat je
mensen om je heen hebt die je fijn vindt,” vervolgt
Ada.
Op de vraag of het allemaal nog te combineren
is, reageert Ada direct: “Mijn werk blijf ik zolang
mogelijk doen, want het is nog steeds afleiding voor
me. Mijn collega ’s zijn behulpzaam. Zo kan ik vaak
een dienst ruilen die ik fijn vind en zo blijft het

te doen. In al die jaren ben ik gesteund door mijn
leidinggevende en ik maak nu ook gebruik van de
coach op de werkvloer. Ze geeft mij tips om beter
met bepaalde zaken om te gaan. Ook krijg ik steun
van de kerk. Zo is er elke maand iemand waar ik
mijn verhaal bij kwijt kan.”
Ada: “Wat ook belangrijk is, geef je grenzen aan en
dat bedoel ik wederzijds. Niet alleen ikzelf, maar ik
vind het ook fijn als mensen in mijn omgeving dat
doen. Ik wil mensen niet teveel belasten met mijn
verhaal en problemen, anders raak je elkaar kwijt.”
Ada vertelt vol trots over haar kinderen. Hun zoon
Egbert uit zich niet zo direct, maar Ada vertelt
dat ze ziet dat Egbert enorm zijn best doet om
zijn vaders wensen te vervullen. Ook hun dochter
Tamara komt regelmatig. Ada: “Tamara is nu mijn
grote steun.” Ze heeft door haar autisme tot haar
18e jaar in een gesloten setting in een instelling
gewoond. “Ze is nu 29 en heeft nog maar één uur
begeleiding per week van een coach. Ze wil heel
graag, ondanks alle zorgen en verdriet, in september
starten met een 1-jarige opleiding tot pedagogisch
medewerker. Ik ben zó trots op haar.”
Als we ons gesprek beëindigen is het tijd voor Ada
om aan haar avonddienst te beginnen. Ik dank haar
voor het delen van haar verhaal en wens haar veel
sterkte.

Tip van ADA
Vergeet jezelf niet, anders kan je er ook niet zijn
voor die ander.
Hou niet alles voor je als je met iets zit, aan onze
buitenkant is vaak niet te zien wat er speelt.

i

*Organisatie voor mensen met psychosociale en psychiatrische

problemen. Biedt ondersteuning/begeleiding bij wonen, werken
en leren en financiën.
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Treat yourself
as you would
treat a good

friend

Kristin Neff

i
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Alle medewerkers van Zorgpartners
krijgen via GoodHabitz de mogelijkheid
om gratis online trainingen te volgen.
Deze trainingen zijn ideaal als je jezelf
verder wilt ontwikkelen.

Er zijn trainingen die je kunnen  helpen bij de
combinatie werk, privé en mantelzorg. Denk aan de
trainingen Vitaliteit, Mindfulness, Lekker in je vel
en Mindmappen. Deze trainingen kun je volgen in
je eigen tijd en zijn ontzettend leuk om te doen. Kijk
op intranet voor meer informatie.

i
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SPECIAAL VOOR JOU

Vertrouwenspersoon
Naast een coach heeft De Hanepraij ook vertrouwenspersonen in dienst
waarbij je je verhaal kwijt kunt en steun kunt vragen zoals Janneke.
Mijn functie is beleidsmedewerker bij Advies & Beleid, klachtenfunctionaris
voor een aantal locaties en vertrouwenspersoon voor onder andere
De Hanepraij. Er zijn binnen Zorgpartners twee vertrouwenspersonen
aangesteld.
Onze hulp kan ingeroepen worden voor opvang, begeleiding en eventueel
bemiddeling, door medewerkers die te maken hebben met grensoverschrijdend
gedrag, (seksuele) intimidatie, pesten, agrressie, discriminatie enzovoorts.

Janneke is  bereikbaar via:  janneke.vanderben@zorgpartners.nl

Janneke van der Ben

Healthclub

Zorgpartners biedt via De Hanepraij De Healthclub
voor haar medewerkers. Met eigen personal trainers,
een rooster met gevarieerde trainingen en dat
allemaal rondom werktijd! Eenmaal thuis hoef je
dus niet meer de deur uit om naar de sportschool te

gaan. De healthclub vraagt een eigen bijdrage van
slechts 8 euro per maand is dus heel betaalbaar.
De trainingen van de Healthclub (Gouda) vinden
zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Even los
van het werk en de frisse lucht in. Het accent van de
training ligt op het vergroten van souplesse, kracht,
stabiliteit en uithoudingsvermogen. Een allround
training om fit en gezond te blijven.
Wordt ook lid!
Je kunt je aanmelden via intranet. Ga naar de
pagina van De Hanepraij en klik op de button van
De Healthclub.

Colofon
Redactie:
Zorgpartners Midden-Holland,
Marisca Kenter-van der Zwaan en
Inge van Leeuwen

Met medewerking van:
Coby Reichard, Elvira Janga, Ada Holst,
Tirza Kruithof, Janneke van der Ben en
Nettie van Kekem

Vormgeving: Mariël Lam bno

Druk:  Van Deventer, ’s Gravenzande
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Jij maakt
het verschil
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