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Expert aan het woord over
een betere nachtrust:
‘Slapen gaat niet vanzelf’

Smakelijk hulpmiddel,
... hoe zat het ook alweer?
de Schijf van Vijf

woord vooraf
Zorg voor elkaar, is dat zo gewoon? Inwoners
bieden elkaar de helpende hand, in Achterberg,
Elst en Rhenen. Bij kleine klusjes in huis, of het
doen van boodschappen. Vaak spontaan, binnen de
familie of vriendenkring. Of in een buurt, waar het
onderlinge contact vriendschappelijk is. Soms via
vrijwilligersorganisaties. Die brengen mensen met
een vraag en een aanbod bij elkaar. Zorg voor elkaar,
dat is in zekere zin gelukkig ‘gewoon’ in onze mooie
gemeente.
Maar wat als er veel meer nodig is dan het doen
van een klusje? Het verzorgen van een partner met
Parkinson. Het begeleiden van een tienerzoon met
autisme. Hulp bieden aan een moeder met dementie.
Dat is intensieve zorg, soms klokje-rond. Vaak
ondersteund door betrokken medewerkers uit zorg en
onderwijs.
Natuurlijk zijn er naast moeilijke momenten ook fijne
ervaringen samen met uw naaste. Dat hoop ik van
harte. U heeft tenslotte niet alleen een zorgrelatie met
elkaar, maar ook een band als familie of vriend(in).
Maar corona heeft de mantelzorg voor velen wel
ingewikkelder gemaakt. Het vraagt aanpassing, van
ons allemaal, maar van u in het bijzonder. Daarom wil
ik mijn waardering uitspreken, voor u als verzorger of
begeleider. Wat heb ik een bewondering voor u. Ook
dit jaar geven wij als gemeente Rhenen graag vorm
aan de mantelzorgwaardering. U vindt verderop in dit
blad hoe we het dit jaar organiseren.
Het magazine dat voor u ligt, is de 1e editie die
in deze vorm verschijnt. Het thema, leefstijl en
vitaliteit, sluit aan bij de hoop op gezonde tijden na
corona. Inspiratie en leesplezier gewenst! Heeft
u ideeën voor de inhoud? Laat het weten aan het
Mantelzorgknooppunt. U vindt de contactgegevens
voorin het blad.
Ik wens u gezondheid, met een hartelijke groet,
Barth van Eeten
Wethouder Sociaal Domein
Gemeente Rhenen
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mantelzorgers over leefstijl:

‘Als ik weer een keer of drie,
vier ben gaan sporten merk ik
het al: ik voel mij energieker.
Andersom werkt helaas ook:
als ik een weekje oversla
zakt mijn energie.’
‘Ik voel mij super in
mijn lijf. Mijn leefstijl
past bij mij.’

‘Zelf gezond leven is één
ding, om mijn zus ook
gezond te laten leven en
goed voor haar te zorgen,
is heel wat anders.’

‘Eigenlijk moet ik
mijn man zijn drop
ontzeggen. Maar hij
geniet er zó ontzettend van. Ontspannen
en genieten is toch
ook belangrijk?’

deze uitgave...
‘Als ik maar gemotiveerd blijf,
dan houd ik deze gezonde
leefstijl wel vol. Motivatie is
het sleutelwoord.’

‘Ik stoor mij aan de
slechte leefstijl van anderen.

.. staat in het teken van leefstijl. Om goed voor een ander
te kunnen zorgen, is het van belang dat u goed voor uzelf
zorgt. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.
We verzamelden enkele tips en suggesties voor u.
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Er is ons maar één leven gegeven.’

‘Al die mooie lijven in de
media. Soms motiveren ze
mij, soms juist niet.’

‘Yes! Ik heb
de smaak
te pakken.
Heerlijk!’
‘Al die tips. Ze zijn
ontzettend waar
natuurlijk. Maar toch:
doe het maar eens.’
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We doen het allemaal: eten.
Gevarieerd en volledig eten
is belangrijk voor iedereen.
De Schrijf van Vijf kan daar
goed bij helpen. Maar hoe
zat het ook alweer met dat
bekende hulpmiddel?

En ook hier moeten we
allemaal ooit aan geloven:
slapen. Maar lang niet
iedereen is er goed in.
We geven vier tips voor
een betere nachtrust.

Hersenen kunnen net als
een dieselmotor zijn...
probeer ze maar eens te
laten stoppen als ze draaien.
Toch is juist dat stoppen en
focussen op rust van groot
belang.

C O L O F O N jaargang 1 • nummer 2
U ontvangt VoorElkaar omdat
u staat ingeschreven bij
Mantelzorgknooppunt Rhenen.
VoorElkaar is een gezamenlijke
uitgave van diverse steunpunten
voor mantelzorgers. Het is een
productie van Stichting Bureau
Betoeterd. De vrijwilligers die
aan deze uitgave meewerkten
zijn: Anneke Douma, Karin
Sinjorgo, Maykel Kicken, alle
verzendvrijwilligers en de schrijvers
van de artikelen.

Stelt u geen prijs meer op
VoorElkaar? Of wilt u VoorElkaar
voortaan ook ontvangen?
Neem contact op met het
Mantelzorgknooppunt Rhenen.
Mantelzorg Knooppunt Rhenen
06 - 45 84 90 59
mantelzorg@rhenen.nl

bureau

ERD

BETOET
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wees alert,
herken dementie tijdig!
Dementie raakt ons allemaal. Misschien zorgt u voor
iemand met een hele andere aandoening of beperking.
Maar het aantal mensen met dementie neemt toe. En
dat gaat ook om mensen die al een andere aandoening
hadden. Daarom vraagt Dementienet Rhenen uw
aandacht voor het herkennen van dementie. Met een
handige signaleringskaart.
In de gemeente Rhenen hebben 390 inwoners op dit
moment dementie. Over vijf jaar zijn dat er bijna 500.
Van elke 40 inwoners heeft er dan één dementie. En
de meesten van hen wonen zelfstandig thuis, met of
zonder partner. Dat kan, als tijdig de juiste zorg en
ondersteuning thuis geregeld worden. En juist in dat
woord ‘tijdig’ zit het knelpunt: vanaf het eerste ‘niet-pluis’
gevoel duurt het gemiddeld 14 maanden voordat iemand
de diagnose dementie krijgt. Dan pas volgt, waar nodig,
zorg en ondersteuning.
signaleringskaart
Tijdig herkennen van dementie is dus heel belangrijk.
Dementienet Rhenen heeft daarom een zogenaamde
signaleringskaart verspreid via het Gemeentenieuws,
eind september. Dit hulpmiddel vertelt waar u op moet
letten om de signalen te herkennen. Verpleegkundige en
casemanager Conny Plomp (Buurtzorg) vertelt.
Conny: “Met de signaleringskaart willen we het brede
publiek helpen om dementie in een vroeg stadium te
herkennen. Zodat de persoon met (vermoeden van)
dementie, met steun van familie, eerder de stap zet naar de
huisarts. Met tijdige zorg en advies kan dementie vertraagd
worden.”
Wat kan een huisarts dan doen? Conny: “De huisarts gaat
met de persoon in gesprek. Met een vragenlijst. Als na
onderzoek blijkt dat er sprake is van dementie, biedt een
casemanager steun.”
Een casemanager? Conny: “Een casemanager is een
soort steun en toeverlaat én vraagbaak. Hij of zij staat
naast een persoon met dementie, vanaf de diagnose
en verder. Voor mantelzorgers is de casemanager een
luisterend oor en aanspreekpunt.”
4

Wat is Dementienet Rhenen eigenlijk? Conny:
“Dementienet Rhenen is een samenwerking van
medewerkers in de gezondheidszorg, huisartsen, de
thuiszorg, welzijn en de gemeente Rhenen. Samen
werken we aan betere dementiezorg. We brengen de
stappen in de zorg in kaart, zodat iedereen weet wat hij
of zij moet doen. En wat de anderen doen. Dat heet het
‘zorgpad’.”
Heeft u de signaleringskaart niet ontvangen?
En wilt u er graag één? Wij zorgen er voor.
Bel of mail
• Kitty van den Hoek, Mantelzorgknooppunt
06 - 45 84 90 59
mantelzorg@rhenen.nl

smakelijk

gezonde voeding,
waar let je op?
door Dineke Doetjes

V

oor iedereen is gezonde voeding van
belang, maar voor de oudere of kwetsbare
medemens is het misschien nog wel
belangrijker.

Vanuit het Voedingscentrum wordt ons geadviseerd om te
eten volgens de Schijf van Vijf. De Schijf van Vijf bestaat
uit componenten van elk een even belangrijk aspect voor
gezonde voeding. Op de website kunt u een overzicht
vinden van alle producten die tot elke schijf behoren.
Lolkje de Vries van het Voedingscentrum benadrukt: ‘Het
is belangrijk dat je varieert met wat je eet en uit elk vak
iets eet gedurende de dag.’
de Schijf van Vijf
Eén van de schijven van de Schijf van Vijf bestaat uit
groente en fruit. Het is van belang dat u gedurende de
dag voldoende groente en fruit eet, maar u hoeft dit niet
in één keer te doen. Het advies luidt minimaal 250 gram
groente en 200 gram fruit per dag. Naast groente en fruit
adviseert de Schijf van Vijf om brood, graanproducten
en aardappelen te eten. Hierbij worden expliciet
volkorenproducten genoemd. Eiwitrijke producten worden
ook aangeraden. In dit vak heeft het Voedingscentrum het
vooral over vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel.
In deze producten komen veel eiwitten voor welke goed
zijn voor uw spieren. Lolkje noemt eiwitten als extra
belangrijk voor de ouderen: ‘Bij oudere mensen breken
spieren sneller af en bouwen ze ook minder snel op. Dit
proces kunt u vertragen door voldoende eiwitten te eten.’
Voor het bereiden van het eten kunt u zonnebloemolie,
olijfolie of margarine gebruiken. De onverzadigde vetten

in deze producten zijn goed voor ons lichaam. De laatste
schijf gaat over dranken. Je lichaam heeft voldoende
vocht nodig. In de Schijf van Vijf staan dorstlessers
zonder suiker zoals water, koffie en thee. Het vocht
dat je verliest door zweten of plassen kun je met deze
producten goed aanvullen.
De Schijf van Vijf is erg gevarieerd, waardoor er altijd
wel iets lekkers bij zit voor u om te eten. ‘Elk vak is even
belangrijk,’ zegt Lolkje, ‘het is verstandig om iets uit
alle vakken te kiezen, lust u iets niet kies dan een ander
product uit hetzelfde vak.’
mantelzorg en eten, wat nu?
Op de website van het Voedingscentrum is een speciale
pagina opgenomen voor mantelzorgers. Hier wordt
aandacht besteed aan een aantal aspecten waar u als
mantelzorger op kunt letten bij degene voor wie u zorgt.
De pagina is vooral gericht op ouderen. Eén van de
punten die genoemd wordt, is het letten op onbedoeld
gewichtsverlies. Dit zou een teken kunnen zijn van een
onderliggend probleem zoals een ziekte of kauw- en
slikproblemen. Verder staan er op deze pagina tips voor
de botten en de stoelgang. Onderaan de pagina wordt u
nog doorverwezen naar een website of een infographic
over dit onderwerp.
Op de website staat een pagina met recepten op basis van
de Schijf van Vijf voor inspiratie voor een lekkere maaltijd.
Deze kunt u ook als mantelzorger raadplegen voor een
mooi recept.
bron: Voedingscentrum.nl
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verdieping

meer veerkracht met
positieve gezondheid

P

ositieve Gezondheid is een begrip dat je
steeds vaker tegenkomt. Niet alleen in de
media maar ook in de beleidsplannen van de
overheid. Wat houdt Positieve Gezondheid in
en wat kun je er als mantelzorger mee? Dat lees je in dit
artikel.
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) gaf het begrip
een prominente plaats in zijn beleidsplannen voor
de komende jaren, net als meer dan de helft van de
gemeentes: Positieve Gezondheid. Een nieuw begrip in de
zorg dat een brede benadering van gezondheid behelst.
Niet het bestrijden van ziekte staat centraal, maar het
bevorderen van gezondheid en geluk.
Wat hebben mensen nodig?
Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid werd
ontwikkeld door Machteld Huber, van oorsprong huisarts,
en het door haar opgerichte Institute for Positive Health
(zie kader hiernaast). Op basis van persoonlijke en
beroepsmatige ervaringen kwam Huber tot de conclusie
dat een bredere aanpak in de zorg nodig is. De focus
moet niet liggen op het tegengaan van aandoeningen
en ziekte, maar de positieve vraag: wat hebben mensen
nodig om gezond en gelukkig te zijn? Het gaat meer om
wat iemand kan dan om wat hij of zij niet (meer) kan.
Het ontwikkelen van veerkracht en weerstand is het
speerpunt.
spinnenweb
Voor het beantwoorden van deze belangrijke vraag heeft
het iPH het Spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid
ontwikkeld (zie de illustratie hiernaast). Met behulp van
dit Spinnenweb kun je zicht krijgen op de verschillende
levensgebieden die je gezondheid bepalen. Naast
Lichaamsfuncties zijn dat Dagelijks functioneren,
Meedoen, Mentaal Welbevinden, Zingeving en Kwaliteit
van leven. Alle zes aspecten zijn even belangrijk voor
onze gezondheid. Het feit dat iemand wel of niet met
andere mensen kan meedoen aan sociale activiteiten is
bijvoorbeeld net zo belangrijk als meer of minder goed
ter been zijn.
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Inge Jager en Maria Grijpma. Foto: Ria van der Ploeg

klein geluk
Terwijl iPH zich vooral beleidsmensen en
zorgprofessionals opleidt, richt trainer Inge Jager zich
samen met haar collega Maria Grijpma op mantelzorgers
en mensen met een (chronische) ziekte. ‘Wij helpen
mensen in te zien dat ze alleen goed voor anderen
kunnen zorgen als ze goed voor zichzelf zorgen,’ vertelt
Jager. ‘Het is een open deur, maar het vraagt wel moed
voor mensen om zichzelf dat toe te staan. Goed voor
jezelf zorgen betekent: aandacht hebben voor alle
levensgebieden. Mensen hebben vaak de neiging zich met
één aspect te identificeren: onze ziekte of onze rol als
mantelzorger. In onze workshops en trainingen halen we

ook die andere aspecten naar boven. Daarbij gebruiken
we vaak het spinnenweb van Positieve Gezondheid als
hulpmiddel voor de gesprekken.’
ruimte
Tijdensworkshops voor mantelzorgers stellen Jager
en Grijpma de deelnemers een aantal vragen: Welke
dingen doe je waarmee je goed voor jezelf zorgt? En
welke dingen doe je waarmee níet goed voor jezelf zorgt?
Waar heb je behoefte aan? Jager: ‘Doordat mensen in

Bijvoorbeeld aandachtig ademen, vaker zuchten,
je grenzen aangeven of geduld beoefenen - kleine
oefeningen die ervoor zorgen dat je veerkracht wordt
versterkt.
praktische vertaling
‘In ons nieuwe boek gebruiken we het Spinnenweb
Positieve Gezondheid als kapstok,’ zegt Jager. ‘In het
hoofdstuk Zingeving vind je bijvoorbeeld een “recept”
over waardigheid, accepteren of kwetsbaar durven zijn.
Het hoofdstuk Meedoen geeft onder meer een concrete
oefening om hulp te vragen, om te klagen en om je
bezoek helemaal op jouw eigen manier te ontvangen.
De Klein Geluk-boeken zijn in feite een hele praktische
vertaling van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid
waarmee iedereen zelf aan de slag kan.’

Spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid.
Bron: Institute for Positive Health

de breedte naar hun eigen situatie kijken, ontstaat er
ruimte. Ze krijgen inzicht op welk levensgebied er iets
mist en wat ze eraan kunnen doen.’
recepten voor Positieve Gezondheid
Jager en Grijpma legden hun ervaringen en inzichten
vast in het toegankelijke boek Klein geluk voor de
mantelzorger, waarvan inmiddels al 25.000 exemplaren
zijn verkocht. Hun nieuwe boek Klein geluk als je ziek
bent (publicatie oktober 2020) richt zich op de persoon
met een (chronische) aandoening zelf. De twee boeken
bevatten vele praktische oefeningen die mensen
kunnen doen om de balans in hun leven te herstellen.

Institute for Positive Health
Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter
de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is
opgericht door voormalig huisarts Machteld Huber. Zij
is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid. De organisatie stelt zich ten doel om van
Nederland de grootste Blue Zone ter wereld te maken:
een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger
leven dan waar ook ter wereld. iPH ontwikkelt onder
meer workshops, cursussen en opleidingen voor
beleidsmakers en professionals in de zorg. iPH is een
maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
Meer informatie kun je vinden op www.iph.nl.
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advertenties

Informele zorg (niet-medisch) voor uw
dierbare ter ontlasting en ondersteuning
van uw mantelzorgtaken.
•
•
•
•
•
•
•

wandelen
samen boodschappen doen
kopje kofﬁe drinken
was vouwen of strijken
voorlezen, zingen, knutselen
administratieve ondersteuning
enz. enz.

Anke van Hell
06 - 22 51 74 08
ankevanhell@gmail.com

Is uw naaste slachtoffer geworden van een misdrijf?

Praktische hulp bij slachtofferschap

Ondersteunt u iemand die onlangs slachtoffer is geworden van
een misdrijf? Ook dan wilt u er voor hem of haar zijn. Maar weet
u het verschil tussen een luisterend oor en ongevraagd advies?
Of hoe u dan uw grenzen kunt aangeven?
Leer met onze korte video’s hoe u zo’n gesprek aanpakt.
www.slachtofferhulp.nl/voormantelzorgers
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Slachtofferhulp Nederland
Vandaag verder

welterusten

vier tips voor
een betere
nachtrust
door Sanne Meijer

I

n bed snel wegzakken en de volgende ochtend
weer fris en fruitig opstaan. Wie droomt er niet
van? Toch lukt het lang niet alle mantelzorgers
om aan een gezonde nachtrust te komen. Dit
is vervelend, maar gelukkig zijn er manieren om het
makkelijker te maken.
Nachtelijks woelen, draaien en piekeren lijkt
voor sommige mantelzorgers maar al te bekend.
‘Mantelzorgers slapen vaak onrustiger omdat ze nog
dingen aan hun hoofd hebben,’ zegt slaapexpert Pons Jan
Vermeer. Dit is een groot gemis, want slapen is volgens
Pons Jan wel de belangrijkste hersteller van de belasting
van ons lichaam overdag. Een goede nachtrust is dan ook
erg belangrijk voor onze gezondheid en daarom volgen
hier vier tips om voortaan beter te slapen.

1. bestrijd de stress

‘Mantelzorgers hebben een druk bestaan,’ weet Pons
Jan. ‘En mensen die veel uren op een dag alert zijn
maken bijna altijd wel wat stresshormonen aan. Deze
hormonen helpen u overdag om alert te blijven en te doen
wat er van u verwacht wordt, maar zijn ook een grote
slaapverstoorder’.
Voor een goede nachtrust is het dus belangrijk om wat
aan die stresshormonen te doen. Een goede oplossing
hiervoor is het maken van een avondwandeling. Pons
Jan: ‘Met wandelen maken we het hormoon adrenaline
aan. Vaak is te zien dat daarmee het stresshormoon
omlaag gaat en mensen beter kunnen slapen. Ondanks
dat die wandeling er dus nog bij komt op een drukke dag
is het voor de nachtrust wel belangrijk dat u die tijd waar
mogelijk neemt en het uzelf ook gunt’.

2. help uw biologische klok

Misschien heeft u er wel eens van gehoord: de
biologische klok. Dit groepje cellen zorgt er overdag voor
dat u wakker bent en ’s nachts dat u kunt slapen. Het
is dus een belangrijke factor in de zoektocht naar een
betere nachtrust. Gelukkig heeft deze klok een

eigenschap waar wij rekening mee kunnen houden: hij
houdt namelijk van een vast ritme. Als u rond vaste tijden
naar bed gaat en opstaat dan werkt uw biologische klok
dus op z’n best.

3. slapen als prioriteit

‘Slapen gaat niet vanzelf,’ zegt Pons Jan. ‘Veel mensen
denken dat het slapen wel gewoon komt als ze in
bed gaan liggen, maar u moet zich er wel echt op
voorbereiden’. Het is namelijk lastiger om in slaap te
vallen als uw hoofd nog heel alert is, bijvoorbeeld doordat
u vlak voor het naar bed gaan nog druk met social media
bezig bent. Het is daarom beter om voor het naar bed
gaan te stoppen met dingen waar u actief uw hersenen bij
gebruikt en in plaats daarvan iets te doen wat u ontspant.

4. doe ontspanningsoefeningen

‘Heeft u veel meegemaakt op een dag en is
uw hoofd daardoor nog heel druk ’s avonds?
Zorg dan dat u bepaalde ontspanningsoefeningen
doet,’ adviseert Pons Jan ten slotte. ‘Doe bijvoorbeeld
een ademhalingsoefening of ‘scan’ in gedachten uw
lichaam. Hierdoor stopt u het denken tijdelijk en kunt u
makkelijker in slaap vallen’.

Pons Jan Vermeer is expert
op het gebied van slapen.
Hij was oorspronkelijk
gymnastiekleraar en is
daarna aan de slag gegaan
bij de tennisbond als nationaal
trainer. Hier ontstond zijn
interesse voor slapen, omdat
hij zag hoe belangrijk de
nachtrust is voor het herstel
van de sporters. De laatste tien
jaar richt Pons Jan Vermeer zich behalve op de sporters
ook op het geven van trainingen en lezingen aan iedereen
die in slapen geïnteresseerd is.
9

welterusten

het mooie van..
.. de logeerzorg

van de logeerzorg door mantelzorgers. ‘We hebben
gemerkt dat het voor mantelzorgers soms een hele weg
kan zijn om uiteindelijk ondersteuning in te zetten. Veel
mantelzorgers herkennen zichzelf niet als mantelzorger.
Daarnaast is het vaak een hele stap om te erkennen dat
de mantelzorg voor hen soms best heel zwaar kan zijn.’

door Dineke Doetjes

Z

orgt u thuis voor uw vader, moeder of een
naaste met een ziektebeeld of somatische
klachten? Dan kan de logeerzorg een mooie
uitkomst zijn voor u beiden. Voor dit artikel
zijn er een aantal vragen over de logeerzorg gesteld
aan Annemieke van Veen, één van de initiatiefnemers
van de logeerzorgpilot vanuit het programma Langer
Thuis van het ministerie van VWS.

De pilot van de logeerzorg kan gezien worden als een
succes, en is al volop bezig met zijn vervolg. Voor de
mantelzorgers kan het, ondanks het succes, toch een
grote drempel zijn om de zorg over te dragen aan iemand
anders. ‘Het aanbod kortdurend verblijf was er al via
de Wmo, maar in de praktijk bleek dit om verschillende
redenen maar weinig gebruikt te worden. We hopen met
de ervaringen uit de beide pilots hiermee aan de slag
te kunnen,’ zegt Annemieke. Binnen deze pilot wordt
er dan ook met elke mantelzorger, na de aanvraag,
gekeken naar de behoeften van de logeerder en zorger.
‘Vaak merkten we dat het heel erg spannend was om de
zorg tijdelijk over te dragen. Als iemand anders de zorg
verleent is dat natuurlijk nooit precies hetzelfde zoals jij
het zelf doet. Dat anders ook ‘goed’ kan zijn, is iets wat
vaak ervaren moet worden,’ beschrijft Annemieke, ‘Als er
eenmaal gebruik gemaakt is, werd dit vaak als positief
ervaren. Regelmatig werd er ook een tweede keer
gebruik gemaakt van logeerzorg.’

Annemieke van Veen vertelt over de pilot, die in 2017
begon, en officieel tot april 2020 zou lopen: ‘Helaas
hebben we iets eerder moeten stoppen door de
maatregelen rondom COVID-19.’ Na deze eerste pilot is er
een evaluatie gedaan en verder gegaan met een tweede
pilot van februari 2020 tot maart 2021, deze heeft een
korte onderbreking gehad tot eind juli. ‘Algemeen gezien
kunnen we zeggen dat deze vorm van ondersteuning
bij de mantelzorgers en cliënten, die er gebruik van
hebben gemaakt, goed is bevallen’, zegt Annemieke,
‘Mantelzorgers voelden zich ontlast en dat was precies
het doel. Daar zijn we blij om. Organisatorisch hebben
we veel geleerd waar we in de tweede pilot op kunnen
voortborduren.’Uiteraard zijn er altijd een aantal obstakels
die overwonnen moeten worden.
Eén hiervan is, volgens Annemieke, het echt inzetten

Annemieke hoopt dat, door de positieve ervaringen van
mede-mantelzorgers, de drempel naar de logeerzorg
verlaagd wordt en dit vaker ingezet kan worden als
passende ondersteuning.

Meer weten over de mogelijkheden van logeerzorg voor u?
Neem contact op, zie contactgegevens achterop.

puzzel
Welk negenletterwoord zoeken we?
Geef uw antwoord
door via de site
voor-elkaar.info.
winnaars kunsten cultuurkaart
(voorjaar 2020)
• A. in de Betouw,
Vianen
• G. Ekkers,
Nieuwegein
• T. Odijk, Lopik

10

1

2

3

4

Tweede letter van
de naam van deze
bekende vuurtoren.

Functie van deze
toren in Valkenburg,
tweede letter.

Algemene naam van
een middeleeuwse
versterkte woontoren,
eerste letter.

Eerste letter van de
stad met de op dit
moment hoogste
woontoren.

bezinning

mindfulness
drie oefeningen die
u nú kunt doen

1. vertragen

door Renee Schaakxs

A

ls mantelzorger kunt u soms in beslag
genomen worden door alle dingen die
moeten gebeuren, of vast komen te zitten
in routinematige handelingen die daardoor
zelfs hun betekenis kunnen verliezen. Mindfulness
oefeningen laten u stilstaan bij wat werkelijk belangrijk
is en brengen bezinning terug in uw dag. Zoals even
aandacht geven door die ene hand die u op een ander
z’n schouder legt en die misschien wel harder nodig is
dan dat het huis op tijd schoon is.
In een wereld waarin prestaties en resultaat steeds
belangrijker worden, is het van het grootste belang om
uzelf even letterlijk en figuurlijk tot stilstand te brengen.
Zo komt u erachter dat juist die stilstand vooruitgang
boekt. Daarom volgen hier drie mindfullness oefeningen
die u nú kunt doen.

Spreek met uzelf af dat u elke dag een aantal minuten
uw handelingen vertraagt. Door het tempo er even
uit te nemen, vergroot u uw bewustzijn en aandacht.
Wat zijn dingen waarbij u van uzelf weet dat u ze snel
afraffelt? Dat kunnen hele kleine handelingen zijn, zoals
’s ochtends koffiezetten of uw tanden poetsen. Maar juist
ook iets dat u niet graag doet, zoals de afwas. Probeer
het eens uit en kijk wat het met u doet.

2. waar vraagt het om?

Probeer voordat u reageert op een situatie die u als een
probleem ervaart, het als iets interessants te zien, en
uzelf de vraag te stellen: ‘Waar vraagt het om?’ En neem
wat tijd in uw dag om die vraag te beantwoorden. Dit
kan ook achteraf, als iets u al overkomen is. We zijn zo
gewend om meteen te reageren. Niet reageren wordt al
snel als passief ervaren. Maar uzelf die vraag stellen en
het daardoor wat ruimte geven, is juist een hele actieve
keuze.

3. rust vinden in onrust

Oefen uzelf om rust te vinden in onrust. In tijden van veel
kopzorgen kunt u zich gemakkelijk opwinden door alle
tumult, maar geloof het of niet; u kunt uzelf trainen om
een innerlijke kalmte te behouden. Als u merkt dat iets
u hoog zit of u zich gestresst voelt, ga dan zitten met uw
problemen. Probeer uzelf gedurende enkele minuten
volledig de ruimte te geven om te voelen wat u voelt.
Sluit uw ogen en loop de gebeurtenissen die u hebben
getriggerd na en maak u er een voorstelling van. Ook al
lijkt het alsof de gevoelens u opslokken, durf het voor
even helemaal toe te laten. Alles mag, elk gevoel mag
gevoeld worden.
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Voorlaatste letter
van het mythisch
bouwwerk op dit
schilderij

Derde letter
naamgevende
oud-politicus van
Nederlands hoogste
bouwwerk.

Derde letter van de
naam van de stad
waar deze scheve
kerktoren staat.

Aan welk water
ligt ‘het torentje’?
Gebruik de vijfde
letter.

Laatste letter van de
naam van de architect
van dit gemeentehuis
met klokkentoren.
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advertenties

MamaYo kookt voor jou!
Verse en war me maaltijden voor

U kunt kiezen uit de volgende
(tijdelijke) vaste regelingen:
• 3 dagen voor €27,50
u kiest eenmalig vooraf de gewenste dagen
• 5 werkdagen voor €42,50
maandag tot en met vrijdag

senioren, hulpbehoevenden of
geinteresseerden tijdens Covid-19.
Een vers en gevarieerd menu met vlees,
vis en vegetarische gerechten. Het menu
wordt war m en contactloos aangeleverd
(postcodegebied Zeist) tussen
12.00-13.00 uur of tussen 17.00-19.00 uur.

AAN U DE KEUZE!

Yo

M A jou!
r
voo
MkoA
t
k
o

Wilt u liever vrije keuze hebben in gerechten en
dagen, kijk dan op www.mamayo.net.
Voor elke regeling geldt:
• bezorgkosten € 1,- per dag
• wij houden rekening met dieetwensen en/of
eventuele allergieën
• wekelijkse of maandelijkse facturatie achteraf
• contactloze bezorging
• u zit nergens aan vast, wekelijks opzeggen kan
Wilt u gebruik maken van dit bijzondere menu?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.
030 - 2764333
06-12860687
y.wiedeman@mamayo.nl

gezond • betaalbaar • thuisbezorgd

Laat Prya er
weer zijn voor
haar gezin
De Nierstichting wil nierpatiënten hun
leven teruggeven. Zodat zij er weer zijn
voor de mensen die van hen houden.
Help mee. Doneer op nierstichting.nl
voor meer succesvolle transplantaties.

bijzondere tijden

andere aanpak

quotes van
mantelzorgers

waardering
thuisbezorgd

gehoord tijdens een Alzheimer Trefpunt in Rhenen

waardering aan huis

‘Het was een rare tijd.
Erop terugkijkend een moeilijke tijd.
De dagopvang en vaste momenten vallen ineens weg.’

Het bieden van hulp en zorg aan je naaste: dat lijkt
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Elk jaar staan
we daar even bij stil op 10 november, de Dag van de
Mantelzorg. In 2020 krijgt deze dag vanwege corona
een andere invulling: geen centraal samenzijn, we
brengen de waardering gewoon bij u aan de deur!

‘Buurtkinderen hadden voor ons appartementencomplex ‘Houd moed’ met stoepkrijt geschreven.
Dat was ontzettend lief.
Een tijd daarna kregen we zelfs papieren bloemetjes.
Het was fijn dat de buurt ons zag.’
‘Mijn man is overleden door eenzaamheid.’
(Echtgenoot overleed begin juni, net voordat de lockdown
werd opgeheven bij de zorginstelling)
‘Boodschappen doen we
toch stiekem samen.
Zij de boodschappenwagen
voor balans, ik een mandje.
Dat mandje zet ik dan later
wel in de boodschappenwagen.
Het is ons vaste momentje in de week.’
‘Het is stil in huis. Zo stil.
Ik heb twee en een halve maand mijn partner niet
kunnen zien. Zelfs geen minuut.’
‘Zorg ervoor dat je er bent,
je hoeft niet altijd een gesprek te voeren.’
(over het wegblijven van familie en
vrienden bij iemand met dementie)
‘Mijn verjaardag konden we niet thuis vieren door
corona. We hebben daarom mijn vriendinnen met
gebak bezocht. Dat was ontzettend fijn om zo
iedereen toch te zien.’

Mensen helpen elkaar, als familie, vrienden en buren.
Dat vinden we samen heel gewoon. En door corona
is dat gevoel misschien nog wel sterker geworden.
Maar dagelijks je partner eten geven, omdat hij of zij
zelf geen bestek meer kan vasthouden, dat is wel wat
anders. Of onderwijs en dagbesteding organiseren
voor je zoon met autisme, dat vraagt veel. Het is
soms kunst- en vliegwerk. En ondertussen ben je ook
‘gewoon’ familie of vriend van elkaar. Liefde en humor
helpen om in balans te blijven en het fijn te hebben
samen. Maar ook dat is niet vanzelfsprekend.
Daarom willen de gemeente Rhenen en het
Mantelzorgknooppunt mantelzorgers ook dit jaar
weer een blijk van waardering geven. Op en rond 10
november, de Dag van de Mantelzorg. Persoonlijk,
bij u aan de voordeur, als u in de gemeente Rhenen
woont. Woont u elders, of heeft u liever geen bezoek
aan de deur, dan versturen wij een attentie per post.
contact
Inmiddels hebben alle mantelzorgers, die
ingeschreven staan bij de gemeente Rhenen, een
brief ontvangen met toelichting. Daarbij kon u een
keuze maken om wel of niet de attentie aan de deur
te ontvangen. Heeft u naar aanleiding hiervan toch
nog vragen? Mail naar mantelzorg@rhenen.nl of
neem contact op met Marjolein Siebelink (Welzijn
Rivierstroom) via 06 - 19 42 69 67.
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activiteiten en bijeenkomsten

doe mee,
u bent welkom!
activiteiten op samen.rhenen.nl
Wilt u weten wat er aan activiteiten in de
gemeente Rhenen wordt georganiseerd?
Voor uw naaste of voor uzelf? Raadpleeg
de website samen.rhenen.nl.
Deze overzichtelijke website geeft u
informatie over:
•
•

•

de verenigingen, bewonersgroepen en organisaties, die
in de gemeente Rhenen activiteiten organiseren
activiteiten waaraan u mee kunt doen en die
- open zijn voor iedereen
- voor, door en met inwoners van de gemeente
worden georganiseerd
- geen winstoogmerk beogen
oproepen voor vrijwilligers en helpende handen

Organiseert u als vereniging of bewonersgroep een
activiteit, plaats deze dan geheel kosteloos op de website
samen.rhenen.nl en bereik zo meer inwoners die mee
willen doen aan de activiteiten.
Samen.rhenen.nl een sociaal portaal voor ons allemaal!
Alzheimer Trefpunt
Dinsdag 10 november is er weer een Alzheimer Trefpunt
in de Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen. Thema is
‘Rechtsbescherming bij Dementie’. Wat moet, kan en wil je
allemaal regelen wanneer de diagnose dementie is gesteld?
De spreker is G.J. Hoogeboom, notaris. Iedereen is welkom,
zowel mensen met dementie als naasten. Aanmelden voor
deze avond is wel noodzakelijk, i.v.m. een maximaal aantal
bezoekers van twaalf.
• aanmelden kan bij Marleen Schippers:
06 - 18 71 39 06 en 0317 - 84 33 21
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contactgroep Dementie
Naast het Alzheimer Trefpunt kunnen mantelzorgers die
voor een naaste met dementie zorgen, ook deelnemen
aan een contactgroep dementie. Deze groep van ongeveer
acht ‘lotgenoten’ komt eens in de twee maanden bij elkaar
in de Buurtgarage, Valleiweg 16 te Rhenen. Er wordt dan
uitgewisseld over de zorg in het dagelijks leven. Zowel de
moeilijke als de vrolijke momenten komen voorbij. Er is nog
een plekje vrij.
• Meer informatie over samenkomsten van de
contactgroep kunt u krijgen bij Marjolein Siebelink,
06 - 19 42 69 67 en mantelzorg@rhenen.nl.

CONTACTGROEPEN AUTISME

HULP

tiener & Autisme, twintiger & Autisme
Autisme betekent aanpassen. Voor degene die het heeft
en voor degene die ermee te maken heeft in het gezin.
Voor deze betrokken gezinsleden willen we nieuwe
contactgroepen opstarten: Tiener & Autisme en Twintiger
& Autisme. Het gaat om autisme zonder verstandelijke
beperkingen. Het onderscheid tussen de twee groepen
zit, naast de leeftijd, ook in de levensfase: is het kind
nog schoolgaand of heeft het werk, woont het thuis of op
zichzelf? Elke nieuwe levensfase brengt nieuwe zorgen en
uitdagingen mee.

computerhulp
Wilt u beter leren omgaan met computer, internet of social
media? Bijvoorbeeld omdat u zelf uw zorgadministratie
wilt bijhouden? Elke dinsdagmiddag van 13.00 - 14.00
uur helpen we u graag bij Klik & Tik computerles in de
Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen. De les wordt verzorgd
door bibliotheek ZOUT. Aanmelden is verplicht in verband
met corona.
• Bel voor meer informatie naar 06 – 45 84 90 59.

partner met autisme
Voor mensen met een partner met autisme, willen we de
Contactgroep ‘Partner & Autisme’ opstarten. Nog maar al
te vaak wordt autisme pas later in het leven vastgesteld.
Iemand blijft voortdurend vastlopen. Na veel vijven en
zessen komt hij of zij uit bij autisme. De strubbelingen
krijgen een naam, maar wat betekent het voor de relatie
tussen beide partners? In de contactgroep ‘Partner &
Autisme’ is er ruimte en een luisterend oor voor jou als
partner van iemand met autisme.
meer informatie
Wanneer de contactgroepen samenkomen,
bepalen we nog in overleg met elkaar.
Locatie is de Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen.
Heb je interesse, neem dan contact op met
Marjolein Siebelink, 06 - 19 42 69 67 en
mantelzorg@rhenen.nl.

hulp bij moeilijke formulieren
De Formulierenbrigade helpt bewoners van de gemeente
Rhenen bij het aanvragen van toeslagen, financiële steun,
kwijtschelding e.d. Komt u er niet uit met een formulier, dan
staan wij voor u klaar. Het spreekuur is elke donderdag van
9.00 -12.00 uur in de Westpoort, Veerweg 1 in Rhenen. En
op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur in de Buurtgarage,
Valleiweg 16 Rhenen.
• Telefonisch bereikbaar via 06 - 83 38 89 30.

Mantelzorgknooppunt in de Buurtgarage
Elke maandag vindt u het
Mantelzorgknooppunt in de Buurtgarage,
van 10.00 – 12.00 uur. U kunt dan even binnenlopen en uw
vragen stellen rond mantelzorg. Korte informatievragen
beantwoorden we zelf. Ook helpen we graag als u op zoek
bent naar contactgroepen of ‘maatjescontact’. Voor vragen
rond bijvoorbeeld zorg, school of werk kunnen we u goed
doorverwijzen.
Kom dus gerust eens langs aan de Valleiweg 16 te Rhenen.
Uiteraard kunt u ons ook via andere wegen bereiken:
06 - 19 42 69 67 en mantelzorg@rhenen.nl.
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chapeau

handig

korte berichten

Sociaal Team
0317 - 681 681
sociaalteam@rhenen.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
0317 - 617 072
(op werkdagen van 9 tot 12 uur)
info@cjgrhenen.nl
Mantelzorg NL
www.mantelzorg.nl
030 - 760 60 55

hulp van Rozemarijn Voedingsadvies

lekker eten, gezond gewicht
Iedereen weet dat gezond eten goed
is voor een mens. Door gezond te
eten voelt u zich vitaler en fitter.
Maar wat houdt dat in en hoe pakt u
dat aan?
De Rhenense Sonja Kragting
helpt u daarbij. Vanuit Rozemarijn
voedingsadvies en coaching helpt ze
deelnemers bij het maken van een
plan waar zij de rest van hun leven
plezier van hebben. U past op een
verantwoorde manier uw leefstijl
aan en valt af, zonder shakes en
maaltijdvervangers. Stapsgewijs
werkt u aan kleine verbeteringen, die
energie geven en het zelfvertrouwen
vergroten.

Rozemarijn voedingsadvies is
specialist op het gebied van emotieeten. Zij biedt individuele trajecten
voor volwassenen en kinderen,
maar ook kleinschalige
groepscursussen.
Samen aan doelen werken, fit en
vitaal worden, meer balans in uw
leven! Kijk voor meer informatie op
rozemarijnvoedingsadvies.nl
of bel Sonja Kragting op
tel. 06 - 39 88 68 29.

MantelzorgNL op uw smartphone

handige app
Heeft u de app van MantelzorgNL
al gedownload? Met deze app blijft
u op de hoogte van het actuele
nieuws en leest u op welke manier

Mantelzorg Knooppunt Rhenen
06 - 45 84 90 59
mantelzorg@rhenen.nl

MantelzorgNL zich landelijk
inzet voor mantelzorgers. De app
is te downloaden in de Google
Playstore en Apple App Store.

