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Voorwoord - wethouder Erik van Beurden    

Mijn moeder woont in Brabant. Samen met mijn zussen 
ben ik mantelzorger voor haar en ik ben heel blij dat ik 
dat kan doen. Het vraagt soms wat improvisatie en een 
goede afstemming met mijn zussen - en met mijn broer 
in de VS - is belangrijk, maar samen regelen we het en 
lukt het ons. Het geeft mij voldoening en het is goed 
voor het contact met mijn familie. 

Zo waardevol kan mantelzorg zijn. Helaas kan niet elke 
mantelzorger zijn of haar rol invullen zoals wij dat doen. 
Ik spreek regelmatig mantelzorgers die nauwelijks of 
geen tijd overhouden voor zichzelf. Dat houd je mis-
schien een poosje vol, maar op een gegeven moment is 
het teveel. Ondersteuning van mantelzorgers is daarom 
heel belangrijk, maar tegelijkertijd niet eenvoudig. De 
ervaring leert dat een mantelzorger meestal niet het type 
mens is dat tijdig aan de bel trekt. Een mantelzorger zei 
eens tegen mij: “Mantelzorgers piepen niet, gaan altijd 
door, maar kunnen ineens krak zeggen.” Zij had het aan 
den lijve ondervonden. 
De gemeente Leusden vindt het belangrijk dat mantel-
zorgers ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Daarom 

organiseren we samen met Lariks diverse 
activiteiten, maar we willen graag meer inzicht in hoe we 
mantelzorgers kunnen ondersteunen. Waar is behoefte 
aan? Hoe zorgen we voor de mantelzorger? Dat was de 
reden waarom we mee hebben gedaan met het landelij-
ke programma In voor mantelzorg. In de afgelopen twee 
jaar is onze kennis van mantelzorg en passende onder-
steuning vergroot. Dat is met name te danken aan de 
vele mantelzorgers die tijd vrijmaakten om hun ervarin-
gen, verwachtingen en behoeften te delen. 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft mee-
gewerkt en met name dank aan de mantelzorgers. Ik 
ben ook heel blij dat het niet bij theorie is gebleven. 
Al tijdens het project ontstonden er mooie initiatieven. 
Van koffie-ochtenden in wijkkamer Alandsbeek tot een 
belronde langs mantelzorgers; gewoon om te vragen 
hoe het met ze gaat. Samen zetten we mooie stappen 
op weg naar een samenleving waarin we er met elkaar 
voor zorgen dat mantelzorgers het volhouden. Dat zij 
niet overbelast raken en voldoening de boventoon voert. 
‘Zorg voor de mantelzorger’ is niet voor niets de titel van 
dit boekje. Laten we het met elkaar in praktijk brengen.

Waarom dit boekje?
Zoals wethouder Erik van Beurden in het voorwoord al 
schreef: de gemeente Leusden vindt het belangrijk dat 
mantelzorgers er niet alleen voor staan. Dat was ook de 
reden waarom de gemeente in 2019 meedeed met het 
programma In voor mantelzorg - thuis (kortweg In voor 
mantelzorg). Dit programma is een initiatief van Movisie en 
Vilans en wordt gefinancierd door het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel is: moge-
lijkheden vinden om de ondersteuning aan mantelzorgers 
te verbeteren. Tien lerende praktijken (landelijk en lokaal) 
staan centraal. De gemeente Leusden is een van die lerende 
praktijken. 

Wat is er gedaan en geleerd?
Om beter zicht te krijgen op wie mantelzorger zijn en waar 
zij behoefte aan hebben, zijn er ‘experimenten’ gestart. 
Deze zijn uitgevoerd door de betrokken partijen en in 
samenwerking met mantelzorgers. In dit boekje lees je 
over deze experimenten en vind je tips en advies over 
ondersteuning in de gemeente Leusden. Kortom: wat is er 
gedaan en geleerd, mét en vooral ook vóór mantelzorgers.

Leeswijzer
Dit boekje is een combinatie van informatie en tips 
voor en door mantelzorgers én blikt terug op wat er 
is gedaan in het kader van het project In voor mantel-
zorg.

Pagina’s met informatie, interviews met mantelzorgers en 
tips zijn herkenbaar aan: 

Pagina’s  waarin we verslag doen van bijeenkomsten en 
workshops herken je aan: 

“Wij hebben vanuit het landelijke programma ‘In voor 
mantelzorg - thuis’ met veel plezier samengewerkt met 
enthousiaste en bevlogen professionals en vrijwilligers 
in Leusden. Door te kiezen voor een nieuwe insteek en 
soms uit de comfortzone te gaan, zijn er nieuwe ideeën 
en oplossingen gekomen om mantelzorgers te vinden, 
horen en ondersteunen. We hopen van harte dat jullie 
blijven leren en waarderen.” 

Maryse den Hollander (Movisie) 
en Paula Gerring (Vilans)
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Wat was de aanleiding om mee te doen?
Het is algemeen bekend dat het lastig is om mantelzor-
gers te bereiken. Dat geldt ook in de gemeente Leusden. 
Er zijn weliswaar zo’n 650 mantelzorgers die gebruik 
maken van het mantelzorgcompliment en die daardoor 3 
keer per jaar de nieuwsbrief voor mantelzorgers ontvan-
gen met tips en adviezen, toch weten we dat er meer 
mantelzorgers moeten zijn. Ook die groep willen we 
bereiken, om onnodige overbelasting te helpen voorko-
men. Leusden heeft een rijk aanbod aan vrijwilligers en 
informele hulp wordt door veel organisaties geboden, 
vaak voor verschillende doelgroepen. Professionals spe-
len een sleutelrol in de ‘doorverwijzing’ naar dit aanbod. 
Het is daarom belangrijk dat we weten hoe we de be-
roepskrachten kunnen ondersteunen zodat ze de man-
telzorgers kunnen informeren over het aanbod en hen 
motiveren dit te benutten. Een analyse van 69 casussen 
ondersteunt dit. Leusden heeft daarom de ambitie om 
een goed functionerend zorgnetwerk te ontwikkelen en 
wil dit door deelname aan In voor Mantelzorg realiseren. 
De focus ligt op mantelzorg aan ouderen.

Samenwerking versterken
Een goed functionerend zorgnetwerk vraagt om sa-
menwerking. Samenwerking tussen mantelzorgers en 
beroepskrachten, tussen beroepskrachten en vrijwilligers, 
tussen zorg- en welzijnsorganisaties en met de gemeen-
te. Door mee te doen met In voor mantelzorg willen we 
de samenwerking tussen formele en informele zorg ver-
sterken. Dat doen we door samen met lokale organisaties 
twee jaar aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. 
Leren en implementeren staan hierbij centraal. 

Wat was het kernthema waar we aan werkten?
‘In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan.’
• Beroepskrachten signaleren en verwijzen goed door 

naar informele hulp. 
• Ouderen, zorgvragers en mantelzorgers benutten de 

vrijwillige hulp (tbv een goede kwaliteit van leven).

In dit boekje leggen wij verantwoording af van onze 
werkwijze, presenteren de resultaten en maken de balans 
op van alles wat we wel en niet bereikt hebben. En dat 
alles met maar één doel: zorg voor de mantelzorger. 

De start en opzet van het project In voor mantelzorg 
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Vier ‘experimenten’

Experiment 1
Interviews met mantelzorgers in de LeusderKrant
De lokale krant wordt benut om mantelzorgers te vragen 
naar hun ervaringen en behoeften, en tegelijkertijd het 
thema mantelzorg onder de aandacht van een breed 
publiek te brengen. Samenvattingen van de interviews 
lees je vanaf pagina 8. 

Experiment 2
Aansluiten bij de wijkvereniging 
De wijkkamer van wijkvereniging Alandsbeek is eens per 
twee weken een dagdeel voor mantelzorgers. Onder 
het genot van een kop thee of koffie kunnen zij vragen 
stellen, hulp vragen en overleggen over mogelijkheden. 
Er zijn vrijwilligers en professionals van Lariks aanwezig.
Lees meer over dit experiment op pagina 26.

Experiment 3
Actief bellen : Hoe gaat het?
“Als mantelzorgers geen gebruik maken van het telefo-
nisch spreekuur, dan bel ik ze zelf.” Lees over dit experi-
ment op pagina 31. 

Experiment 4
Inn-formeel 
In één van de wijken werd een netwerkbijeenkomst ge-
organiseerd voor mantelzorgers, professionals en vrijwil-
ligers: een ‘inn-formele’ bijeenkomst. De opkomst was 
groot. Lees meer over dit experiment op pagina 32.
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Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant

Janske Bakker in gesprek met Hans Sybrandy over 
mantelzorger zijn voor haar man Jos: 

“Toen Jos getroffen werd door het 
herseninfarct was er geen sprake van, 
dat ik de zorg zou uitbesteden. 
Je rolt erin en leeft bij de dag”
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Interview met Janske Bakker - door Hans Sybrandy en 
Ernst Jilderda

De Thuiszorg en professionele ambulante begeleiding 
voor mantelzorgers, zijn ons van begin af aan tot steun 
geweest, naast de begeleiding van Lariks in het begin. 
Naast de persoonlijke verzorging (op de ochtend na) en 
de begeleiding regel ik de financiën, afspraken enzo-
voort. Het is eigenlijk een fulltime baan: 24 uur in de 
nabijheid zijn, 7 dagen per week. Ik focus mij vooral op 
datgene waar ik positieve energie van krijg.

“Mantelzorger zijn is als een ontdekkingsreis. Je leert waar 
je eigen kwaliteiten liggen en welke regels er zijn die niet 
ten dienste staan van de cliënt, maar van het systeem.”

Met hulp van Assisi
De eerste periode was er bij mij veel stress. Wat mij ge-
holpen heeft, is onder andere de uitspraak van Franciscus 
van Assisi: “Geef mij de moed om te veranderen wat ik 
kan veranderen. Geef mij de wijsheid om te accepteren 
wat ik niet kan veranderen. Geef mij inzicht om het ver-
schil tussen beide te zien”

“Opbouwen van een netwerk is belangrijk om 
het vol te houden”

Janske over een mogelijk Mantelzorgcafé: “In ‘t begin 
had ik er geen behoefte aan, je krijgt dan veel te veel in-
formatie, ik was ook ontzettend moe. Maar gaandeweg, 
als het op de rails is, dan zeker. In een café je verhaal 
kunnen vertellen en ervaringen uitwisselen, kan dan fijn 
zijn.”

Nieuwsgierig naar het hele interview? 
https://www.lariks-leusden.nl/in-voor-mantelzorg-interviews/ 
of scan de QR code

Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant
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Interview met Cas Janse - door Janske Bakker en Ernst 
Jilderda

“In onze situatie is er geen overgang van niet mantelzorg 
naar wel mantelzorg maar een geleidelijke verschuiving 
van (huishoudelijke) taken.”

Die geleidelijkheid is 40 jaar geleden begonnen, toen 
Cas’ vrouw is geopereerd en daar een zeer pijnlijke rug 
zonder stabiliteit aan over heeft gehouden. 
Samenvattend bestaan de zorgtaken van Cas uit: het 
verzorgen van de maaltijden, boodschappen doen en de 
huishouding.
Samen zijn Cas en zijn vrouw in staat een redelijk sta-
biel bestaan te leiden met ongeveer iedere maand een 
negendaags verblijf in hun recreatieappartement in Zee-
land. Cas heeft (nog) geen behoefte om andere mantel-
zorgers te spreken en bepaalde dingen met hen te delen. 

Nieuwsgierig naar het hele interview? 
https://www.lariks-leusden.nl/in-voor-mantelzorg-interviews/ 
of scan de QR code

Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant
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Interview met Jolanda Klein Entink - door 
Jacqueline Rodenburg-Bastiaan en Hans Sybrandy

Jolanda over mantelzorger zijn: “Zo voel ik me helemaal 
niet. Normaal voed je je kind op en zorg je ervoor dat 
het zelfstandig zijn of haar weg in het leven vindt. ‘Zor-
gen voor’ gaat dan over in ‘zorgen dat’.. 

We kijken vooral naar mogelijkheden
Bij ons gaat dat anders: in plaats van zelfstandiger wordt 
Koen steeds afhankelijker door de zorg die hij nodig 
heeft en dat maakt dat ik ineens behalve moeder ook 
mantelzorger ben van onze zoon. Mensen vragen wel 
eens of het zwaar en moeilijk is. Kijk, dàt vind ik nou 
moeilijk. Natuurlijk is het dat wel, maar het is ook ge-
woon voor ons. We kijken vooral naar de mogelijkheden 
en niet naar de beperkingen. Het is wat het is. Geleidelijk 
hebben wij het leven met onze zoon leren omarmen.”

Nieuwsgierig naar het hele interview? 
https://www.lariks-leusden.nl/in-voor-mantelzorg-interviews/
of scan de QR code

Jolanda over haar zoon:

“Je bent zo mooi anders dan ik
Natuurlijk niet meer of minder maar 

zo mooi anders, ik zou je nooit
anders dan anders willen”

Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant
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Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant

FOTO

Interview met Carla en Peter Renooij - door 
Simone Rijneveld en Erik van Beurden

Carla en Peter zijn mantelzorgers van Carla’s moeder en 
tot twee jaar geleden van beide ouders. Zij doen bijna 
alle taken behalve de huishoudelijke ondersteuning en 
persoonlijke verzorging. De afgelopen 7 à 8 jaar besteed-
den ze zo’n 18 uur per week aan hun mantelzorgtaken.

Geholpen door mantelzorgmakelaar
Carla en Peter vertellen dat zij via een fysiotherapeut in 
contact zijn gekomen met een mantelzorgmakelaar. “Dat  
was heel prettig, zij heeft geholpen met het zoeken naar 
een passende dagbesteding voor mijn moeder.”

Wat zou jullie nog meer helpen?
“Het zou fijn zijn als we gemakkelijker aan informatie 
kunnen komen. Dat je alles voor mantelzorgers zou 
kunnen vinden op één logische plek. We moeten nu 
alles zelf uitzoeken. Het zou ons ook helpen als Lariks 
en andere hulpverleners ons actief zouden bellen om te 
vragen hoe het gaat en of we nog vragen of hulp nodig 
hebben. Bijvoorbeeld eens per twee tot drie maanden.” 

Nieuwsgierig naar het hele interview? 
https://www.lariks-leusden.nl/in-voor-mantelzorg-interviews/ 
of scan de QR code  
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Wie zorgt voor de mantelzorger? - interviews met 32 mantelzorgers  
door HBO studenten Demi en Mike

Movisie stelt: 
Neem als professionals en/of beleidsmakers de leefwereld (van 
de mantelzorger) als uitgangspunt en zoek naar oplossingen 
passend bij de behoeften en wensen van de cliënt en zijn/haar 
naasten. Luister naar de oplossingen die de mantelzorgers zélf 
aandragen.

‘Wie zorgt voor de mantelzorger?’ werd het thema van een on-
derzoek door twee HBO-stagiaires in het kader van hun opleiding 
Management in de Zorg. 

Demi van de Beek en Mike van Rijswijk interviewden in november/
december 2019, 32 oudere mantelzorgers in Leusden en deden op 28 
januari 2020 daarvan verslag in de Raadszaal aan zo’n vijftig belang-
stellenden, waaronder de wethouder, de geïnterviewde mantelzorgers 
en professionals uit de wereld van zorg en welzijn.

De interviews zijn samengevat en gekoppeld aan citaten van de geïn-
terviewde (oudere) mantelzorgers. Elk citaat wordt gevolgd door een 
conclusie en/of aanbeveling. 
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Wie zorgt voor de mantelzorger? - interviews met 32 mantelzorgers 

Heleen: “Ik verzorg nu al 12 jaar mijn man, heb met 
26 disciplines te maken en geen tijd voor mijzelf.”
Demi en Mike: ‘Begeleid mantelzorgers vanaf het mo-
ment dat zij mantelzorger worden, een casemanager 
kan een hoop betekenen in het begeleiden, onder-
steunen en het proces overzichtelijker maken voor de 
mantelzorger. Want: mantelzorgers vinden het moeilijk 
om grenzen te stellen. Mantelzorgers verwachten dat 
de zorgprofessional de regie neemt. Zorgprofessio-
nals vinden echter dat mantelzorgers (zelf) aan de bel 
moeten trekken met een probleem. Dus: signaleer of de 
mantelzorger zijn taak nog aan kan.’

Suzanne: “Als je niet mondig bent als mantelzorger, 
kom je minder ver. Als je voor jezelf op komt, kom 
je verder.” 
Demi en Mike: ‘Het stellen van grenzen hangt nauw 
samen met de assertiviteit van de mantelzorger. Zonder 
die eigenschap beschikken mantelzorgers over minder 
informatie waardoor de zorg zwaarder wordt. Maar er 
bestaat geen algemeen platform waar alle relevante 
informatie verstrekt wordt.’ 
 

Gerard: “Tegenwoordig is alles op internet te 
vinden, maar ik weet niet waar ik moet zoeken dus 
doe ik het ook niet.” 
Demi en Mike: ’Veel (oudere) mantelzorgers weten 
niet hoe ze iets kunnen regelen omdat zaken steeds 
vaker digitaal geregeld moeten worden. Mantelzor-
gers weten niet altijd even goed wat er mogelijk is. 
Daarbij komt dat op het moment dat mantelzorgers 
(wel) weten wat er voor hen mogelijk is, het lang duurt 
voordat ze krijgen wat er is aangevraagd. Elektrische 
rolstoel en traplift regelen duurde erg lang.’

Martijn: “De huisarts mag niet alle informatie ver-
schaffen zonder toestemming. Voor mantelzorgers 
die zorgen voor iemand die dat (zelf) niet meer 
kan, is dat erg lastig.”
Demi en Mike: ‘Soms kan informatie niet verstrekt 
worden door de privacywetgeving en omdat zorgpro-
fessionals taakgericht werken. Zij verwijzen (soms) niet 
snel door, ze weten soms niet goed van elkaar wat ze 
doen. Zorgorganisaties (formeel en informeel) moeten 
meer met elkaar in gesprek en (elkaar) duidelijk maken 
wat zij wel en niet aanbieden.’14 

Wie zorgt voor de mantelzorger? - interviews met 32 mantelzorgers 

Carolien: “Ik werk samen met een geriater, car-
dioloog, neuroloog, longarts, en nog veel meer 
disciplines. De geriater houdt alles in de gaten en 
dat vind ik fijn.”‘
Demi en Mike: ‘Op het moment dat een mantelzorger 
te maken heeft met meerdere disciplines wordt het 
al snel onoverzichtelijk. Uit de resultaten kwam naar 
voren dat in veel situaties niemand de regie neemt. 
Bij enkelen gebeurt dat wel (dat waren mantelzorgers 
met een verpleegkundige achtergrond). Regie geven 
aan één vertrouwd persoon brengt rust en zorgt voor 
overzicht. Concretiseer afspraken. Op die manier hoeft 
de mantelzorger niet zelf alles in de gaten te houden 
en kunnen zij zich focussen op de zorg voor de zorg-
vrager.’ 

Reinout: “Wmo verplicht interventies aan gemeen-
tes voor bepaalde doelgroepen terwijl ze niet eens 
weten hoeveel behoefte er aan is. Gemeente kan 
indicatie en controle niet aan.’ 
Gemeente Leusden ( jaarverslag 2018): ‘Inwoners zijn 
zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven 
wonen. Inwoners zijn geïnformeerd en worden 

aangesproken op eigen kracht (wanneer ze een 
voorziening aanvragen bijvoorbeeld). Goede onder-
steuning en passende zorg zijn geborgd in een nieuwe 
inkoop aanpak en nadere afspraken waardoor aan-
bieders nog beter kunnen doen wat nodig is. Lariks 
ondersteunt vanuit de langer thuis gedachte en zoekt 
naar middelen/oplossingen om dit mogelijk te maken.’

Wessel: “Elke week komt er iemand spelletjes doen 
met mijn vrouw. Dat is niet alleen leuk voor haar 
maar het geeft me iets meer vrijheid om wat voor 
mijzelf te doen.” 

Joke “Het zou fijn zijn als er een dagje een vrijwil-
liger komt, gewoon zodat ik er even uit kan om 
boodschappen te doen.”

Willy: “Ik voelde mij laatst echt geholpen toen 
iemand mij de vraag stelde hoe het nu echt met 
mij ging.”
Demi en Mike: ‘Ondersteuning geeft de mantelzorger 
meer rust.’

15 



Aandacht voor jonge mantelzorgers

Bij mantelzorgers denk je misschien niet zo snel aan 
kinderen of jongeren, maar veel maken het mee. 
Bij hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld 
vanwege een lichamelijke of psychische ziekte, een 
beperking of een ernstige verslaving. Het kan gaan om 
een vader, moeder, broer of zus of om een inwonende 
opa of oma.

Wanneer ben je een jonge mantelzorger?
Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren tussen 
6 en 18 jaar die zich regelmatig zorgen maken, soms 
zorg moeten missen en extra belast zijn met zorgtaken 
voor een ouder, broer of zus, met een chronische ziek-
te, beperking, verslaving of psychische problemen.

Lariks organiseert regelmatig activiteiten voor jonge 
mantelzorgers. Vragen over jonge mantelzorgers? 
Mail: mantelzorg@lariks-leusden.nl.

Cathelijne is 14 jaar, zit in 3 VWO en is een jonge 
mantelzorger. Haar broertje Onno is 12, maar heeft 
door een verstandelijke beperking het niveau van een 
3-jarige, hij kan niet praten en heeft autisme.

“Ik houd veel van Onno en ben niet 
anders gewend”
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“Ik weet dat ik een jonge mantelzorger ben, maar mijn 
zorg voor Onno is anders dan veel mensen denken 
bij het woord mantelzorg. Ik verschoon bijvoorbeeld 
niet zijn luiers, maar probeer hem wel te vermaken 
en ik moet me vooral aanpassen aan zijn gedrag. Hij 
bepaalt het ritme van de dag. Soms is dat wel moeilijk. 
Bijvoorbeeld als hij niet lekker in zijn vel zit en veel 
woede-uitbarstingen heeft. Maar we hebben ook veel 
lol samen.”

Thuis leren met Onno
Normaal gesproken gaat Onno doordeweeks naar een 
kinderdagopvang en een keer per maand logeert hij 
een weekend in een logeerhuis. De afgelopen maan-
den was alles anders door de coronamaatregelen. 
Cathelijne: “Thuis lessen volgen en huiswerk maken 
met Onno om je heen, valt niet altijd mee. Hij is gek 
op beeldschermen, zit tijdens lessen aan mijn toetsen-
bord of trekt mijn oortjes eruit. 
De veranderingen maken hem onrustiger dan nor-
maal. Terwijl hij net zo goed ging. Gelukkig kan hij nu 
weer vijf dagen naar de opvang. Je merkt dan meteen 
dat het weer wat beter met hem gaat.”

Af en toe is het zwaar
Vrienden en vriendinnen kennen Onno ook. “Ze zien 
de leuke en minder leuke kanten. Mensen die ons 
minder goed kennen, denken vooral dat het zwaar 
is. Dat is het af en toe ook, maar lang niet altijd. Een 
vriend van mij heeft ook een broertje met autisme en 
met hem praat ik er wel eens over. Het is herkenbaar 
hoe het bij hem en mij thuis soms gaat. Ik heb nog 
niet meegedaan aan een activiteit van Lariks voor jon-
ge mantelzorgers, omdat ik te druk was met school, 
sporten en muziek. Maar misschien doe ik dat binnen-
kort wel een keer. Eigenlijk best leuk.”

(Redactie: Het interview met Cathelijne vond plaats in juni 
2020 tijdens de Week van de jonge mantelzorger. Cathelijne 
vertelde haar verhaal ook op televisie in het Jeugdjournaal). 

Aandacht voor jonge mantelzorgers
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Zorg je al langere tijd voor een familielid of naaste die
 langdurig ziek is of een beperking heeft? 

Neem 3 minuten de tijd. Hoe sta je ervoor? 
Is je leven in balans? Ligt overbelasting op de loer? 

Of ben je misschien al overbelast...? 

Je kunt de 3-minuten check ophalen bij Lariks of aanvragen via 
mantelzorg@lariks-leusden.nl of bel: 033 303 44 44 en je krijgt de check toegestuurd.

3-minutencheck voor mantelzorgers Dit kan in de gemeente Leusden - ideeën, activiteiten, voorbeelden van hulp

Zorg voor de mantelzorger Welzijn op recept

In september 2020 heeft de Stichting Eerstelijnszorg 
Leusden (SEL) een eerste bijeenkomst belegd over een 
nieuw initiatief: Welzijn op recept.
Zowel professionals met een medische achtergrond, 
vertegenwoordigers van Lariks, de gemeente Leusden als 
vrijwilligers namen aan dit overleg deel. De bedoeling is 
beter samen te werken aan beter welzijn voor de inwo-
ners van Leusden. Het is bekend dat een groot deel van 
de mensen dat de huisarts bezoekt last heeft van psy-
chosociale klachten als gevolg van ingrijpende gebeurte-
nissen en/of veranderingen in het leven.

Welzijn op recept is een prachtig hulpmiddel.
De huisarts schrijft een recept uit, niet voor een medicijn 
maar voor een afspraak met iemand die veel weet van 
welzijn. Ervaring in andere gemeentes leert dat dit zeer 
gewaardeerd wordt. Je krijgt geen medicijnen voorge-
schreven, maar bijvoorbeeld deelname aan wandelactivi-
teiten, of iets anders sportiefs doen, koffiedrinken en het 
even niet hebben over de alledaagse beslommeringen. 

Heb je meer interesse in iets cultureels of iets met zinge-
ving. Het kan allemaal! Ook in Leusden is een groot en 
gevarieerd aanbod aan welzijnsactiviteiten.

Wat is er allemaal? Hoe neem ik contact op? Kan dat 
eigenlijk zomaar? 
Allemaal vragen waar je mee geholpen wordt met be-
hulp van Welzijn op recept.

In de loop van 2021 start Welzijn op recept in de
gemeente Leusden. Meer weten? Vraag je huisarts 
ernaar!
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Zorg voor de mantelzorger: Huiskamer van Leusden helpt

De zorg die jij hebt voor een ander 
en geeft aan een ander is ook onze zorg!
Waar kan de Huiskamer van Leusden je mee helpen? 
Of je nu langdurig zorgt voor bijvoorbeeld een partner, kind of een 
ouder, of wanneer je zo nu en dan een familielid of een van de buren 
helpt, het zorgen moet veelal gebeuren naast alle (drukke) bezighe-
den die je al hebt. 
In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan. Weet dat er naast 
allerlei instanties ook veel vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers 
binnen Leusden zijn die bereid zijn om je te helpen.

Huiskamer zoekt voor jou een passende oplossing
Wat bijvoorbeeld te doen als je een vraag krijgt waar je niet direct 
een antwoord op hebt? Omdat je niet weet waar je deze kunt neer-
leggen of bij wie je moet zijn. Of heb je even een helpende hand 
nodig bij een klusje wat je zelf niet lukt? Neem contact op met de 
vrijwilligers van de Huiskamer van Leusden en zij gaan op zoek naar 
een passende oplossing.  
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Wat of wie is Huiskamer van Leusden?
Huiskamer van Leusden is het centrale vrijwilligerscoör-
dinatiepunt van Leusden, oftewel het centrale hart voor 
alle inwoners van Leusden. 
De enthousiaste en betrokken vrijwilligers helpen je 
graag met praktische hulp of een luisterend oor. Je kunt 
met hen de hulpvraag bespreken, wat het ook is. Vervol-
gens zoeken de vrijwilligers in het brede aanbod van de 
diverse Leusdense instanties en vrijwilligersorganisaties 
naar een passende oplossing. Denk aan de inzet van 
een vrijwilliger bij een specifieke klus in en om het huis. 
Maar ook aan gezelschap voor een koffiemomentje, een 
spelletje of een wandeling met degene voor wie je zorgt. 
Ook kunnen de vrijwilligers van de Huiskamer je op weg 
helpen met een overzicht van organisaties/instanties die 
passen bij de hulpvraag. Dus: bij wie je moet zijn en wat 
is daarbij nodig. Dit scheelt je zoekwerk en (kostbare) 
tijd. Kortom de Huiskamer van Leusden is je wegwijzer in 
Leusden. 

Samenwerking met Lariks 
Wij hebben een groot netwerk en kennen veel organi-
saties. We weten waar zij voor staan en wat zij doen. We 
werken ook nauw samen met Lariks.
Is er bijvoorbeeld (deels) professionele ondersteuning 
nodig zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding, dan 
kan dat in overleg met Lariks worden georganiseerd.

Contact met de Huiskamer
De vrijwilligers zijn op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur 
tot 12.30 uur bereikbaar via: 06 500 60 890 of stuur een 
e-mail naar huiskamervanleusden@gmail.com. 

Binnenkort kun je onze vrijwilligers ook op deze tijden 
ontmoeten in Bibliotheek Eemland, Hamersveldseweg 
77 in Leusden (winkelcentrum De Hamerhof). Kijk voor 
actuele informatie op www.huiskamervanleusden.nl. 

Wij ontmoeten je graag en gaan met plezier aan de slag 
met je hulpvraag!

Dit kan in de gemeente Leusden - ideeën, activiteiten, voorbeelden van hulp
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“Mijn man is een ochtend in de week 
naar De Bron en in die tijd ga ik heer-
lijk de natuur in met de wandelgroep. 
Even opladen!”

Dit kan in de gemeente Leusden 
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Een greep uit de activiteiten 
Kijk op www.lariks-leusden.nl voor actuele informatie.

Grijze borrel
Iedere 2e woensdag van de maand van 16.00 – 17.30 uur 
op wisselende locaties. 

Bronnendag - dagbesteding
Een hele dag onderdak bij De Bron. Op donderdag is er 
een ochtend- en een middagprogramma, mét een lunch-
moment  waarin soep kan worden gegeten (en eigen 
lunch). Neem vooraf contact op met De Bron. 
Mail: evelien.roukema@legerdesheils.nl of bel haar via:
06 41497612

Gezellig bridgen bij De Til
Meerdere dagen en tijdstippen per week. 
Kijk op www.detil.nl of bel: 033 4941826.

Bewegen met plezier
De buurtsportcoaches van LeusdenFit organiseren twee 
keer per week Bewegen met plezier (voor ouderen). 
Meer informatie hierover vind je op www.leusdenfit.nl.

Walking soccer
Op vrijdag van 10 - 11 uur met de buurtsportcoach op 
de velden van Roda ‘46. Of in Achterveld bij SV Achter-
veld. Kijk op: www.leusdenfit.nl.

Al eens aan een Maatje gedacht?
Een Maatje geeft je als mantelzorger even tijd voor jezelf. 
Het Maatjesproject Leusden koppelt vrijwilligers één-
op-één aan iemand die op bepaalde punten in het leven 
even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Meer 
weten?
Mail: maatjesproject@lariks-leusden.nl of bel Fiona Krö-
der via 033 303 44 44. 

Ideeën, activiteiten, voorbeelden van hulp
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Speciaal voor mantelzorgers
Lariks organiseert meerdere malen per jaar activiteiten 
voor mantelzorgers. Bedoeld om even te ontspannen en 
ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. De 
mantelzorgconsulent van Lariks is er ook bij om vragen 
te beantwoorden en tips te geven.
± 2 keer per jaar koffieochtend bij Lariks
± 2 keer per jaar wandelen met een koffie/thee moment

Voor jonge mantelzorgers worden er onder het motto
‘Ff tijd voor iets leuks’ ook meerdere malen per jaar 
activiteiten georganiseerd. Deelname aan actviteiten is 
kosteloos. Meer informatie en aanmelden via 
www.lariks-leusden.nl.

Dag van de Mantelzorg   
Rond de Dag van de Mantelzorg (in november) worden er 
voor volwassen en jonge mantelzorgers diverse activitei-
ten georganiseerd. Deelname is kosteloos. Meer informa-
tie en aanmelden (vanaf oktober) via www.lariks-leusden.nl. 
24 
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“We ontmoetten elkaar tijdens een 
koffie-uurtje, maar bellen nu ook tussendoor 
wel eens. We herkennen elkaars zorgen. Bin-
nenkort gaan we samen wandelen.”

Mantelzorgcompliment

Als blijk van waardering geeft de gemeente Leusden aan 
mantelzorgers elk jaar een compliment in de vorm van 
een geldbedrag. Dit compliment wordt aangevraagd 
door de persoon waar de mantelzorger voor zorgt. Ben 
je mantelzorger voor een kind (onder 18) dan vraag je 
het compliment voor jezelf aan. 

Voor jonge mantelzorgers
Ook voor jonge mantelzorgers (6 - 18 jaar) is er een 
compliment. Dit compliment bestaat uit een waardebon 
te besteden in winkelcentrum De Hamershof. 

Aanvragen van beide complimenten kan via 
www.lariks-leusden.nl of bel met Lariks (033 303 44 44). 

Nieuwsbrief mantelzorg

± 4 keer per jaar verstuurt Lariks een online nieuwsbrief 
met informatie over activiteiten, achtergrondinformatie 
over bijvoorbeeld respijtzorg en handige tips. 

Wil je deze ook ontvangen? 
Stuur een mail naar mantelzorg@lariks-leusden.nl of bel 
033 303 44 44. 

Dit kan in de gemeente Leusden - ideeën, activiteiten, voorbeelden van hulp
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Experiment 2: Aansluiten bij de wijkvereniging

Zeven donderdagen was de Wijkkamer van Buurkracht 
Alandsbeek een dagdeel voor mantelzorgers. Onder het 
genot van een kop thee of koffie konden zij vragen stellen, 
hulp vragen en overleggen over mogelijkheden. 
In de folder die onder alle inwoners van Alandsbeek ver-
spreid werd, stond: “Zorg je voor iemand? Kom eens langs 
voor een kop koffie of thee. Misschien wil je ervaringen 
uitwisselen, je hart luchten of heb je heel specifieke vragen. 
Tijdens de inloop zijn twee deskundigen aanwezig die je 
vertellen over zorgondersteuning.”

Het experiment had meerdere doelen. De stap naar Lariks 
kan groot zijn. Gaan mantelzorgers eerder met hun vragen 
naar een laagdrempelig inlooppunt in de buurt? Daar-
naast wilden de wijkvereniging en professionals kijken of er 
onderling meer samengewerkt kan worden als het gaat om 
hulp aan mantelzorgers. 

De projectleider: ‘Het was een goede actie, maar de opkomst 
was redelijk laag. Het blijkt toch moeilijk voor mensen om 
zelf naar zoiets toe te gaan, je zult ze actief moeten bena-
deren. Wel zijn er een aantal goede gesprekken geweest. 
Het was een mooie samenwerking tussen vrijwilligers uit de 
buurt en professionals.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mijn vrouw is volledig afhankelijk van mij. Soms 
is dat heel zwaar. Welke hulp is er, waar moet ik heen met alle vragen die ik 
heb? Kan iemand mij gewoon eens goed helpen? Mijn energie is bijna op.   
Is er ook zoiets als ‘mantelzorgvakantie’? 

Een vriend van ons is terminaal ziek 
en wil graag tot het einde toe thuis 
blijven. Samen met hem hebben we 
een goed gesprek gehad met de 
thuiszorg over alle hulp die kan 
worden geboden de komende 
maanden. Met drie vrienden en de 
Thuiszorg gaan we ervoor. We willen 
het beste voor hem. 

Mijn vader van 87 woont in Haarlem en samen met mijn zus zorg ik voor 
hem. Elke week ga ik een dag naar hem toe. Onderling overleggen we over 
de zorg voor hem. En de boodschappen natuurlijk. Er zijn best dingen waar 
ik graag eens met een deskundige over zou willen praten.  
Even mijn hart luchten. 

Onze zoon heeft autisme en ik 
vind hem vaak erg alleen. Naast 
ons gezin heeft hij niet veel. Voor 
ons is de zorg normaal maar 
tegelijk denk ik wel eens: zijn er 
meer mogelijkheden? 

Mijn moeder is depressief en wordt 
daarvoor behandeld. Dat heeft veel 
invloed op alles bij ons thuis. Soms weet 
ik echt niet hoe ik met haar om moet 
gaan.  

Eigenlijk ben ik de mantelzorger 
van mijn partner maar dat noem ik 
niet zo. Er komt veel op mij neer en 
soms maak ik me zorgen over hoe 
dat straks verder moet. Een beetje 
begeleiding of een goed gesprek 
onder vier ogen met een 
deskundige zou ik op prijs stellen. 
 

Als buren ‘zorgen’ wij voor een oudere buurvrouw. We hebben zelfs een 
groepsapp ‘rondom Lies’. Onlangs sprak ik met de praktijk-ondersteuner 
ouderen die haar begeleidt vanuit de huisartsenpraktijk. Deze is erg blij met 
ons informele netwerk en houdt graag contact voor als er wat is.  

 

Je zorgt voor een ander… 

je hoeft het niet alleen te doen! 26 

Wat kan een buurthuis/wijkkamer betekenen?

Een buurthuis of 
wijkkamer is een 
plek in de wijk waar 
mensen elkaar ont-
moeten, vergaderen 
en leuke activiteiten 
organiseren. Buurt-
huizen zijn gratis 
toegankelijk en 
een fijne plek om 
nieuwe mensen te 
ontmoeten.

Buurthuizen hebben 
vaak koffieochten-
den. Deze kunnen 
bezocht worden 
door mantelzorgers 
alleen of samen 
met degene die ze 
verzorgen.

Bezoek aan een buurthuis of wijkkamer zorgt voor een 
vast punt in de week. De koffieochtenden bieden de kans 
om de zorg even aan de gastvrouwen over te dragen en 
maken een eigen activiteit voor de mantelzorger moge-
lijk. Ook kun je in een buurthuis/wijkkamer in gesprek 
gaan over je situatie en hoe hulp door buurtbewoners of 
vrijwilligers je taak kan verlichten. 

Zowel in De Bron in Leusden, als in De Oude Bieb in 
Achterveld worden voor speciale doelgroepen bijvoor-
beeld activiteiten/bezigheden aangeboden, praktische 
ondersteuning gegeven en maaltijden geserveerd met of 
zonder Wmo/Wlz indicatie. Zo is langer zelfstandig thuis 
wonen mogelijk, wordt eenzaamheid voorkomen en wor-
den mantelzorgers ontlast.

Op www.lariks-leusden.nl vind je een overzicht van 
ontmoetingsplekken in Leusden en de vele activiteiten 
die worden georganiseerd.

“Je bent van harte welkom!”

Dit kan in de gemeente Leusden - ideeën, activiteiten, voorbeelden van hulp
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Buurthuiskamer De Oude Bieb 
In Achterveld ben je 
van harte welkom in De 
Oude Bieb. Van maandag 
t/m donderdag van 9.30 
– 11.30 uur is er volop 
gelegenheid om gezellig 
bij te praten. Kijk op: 

www.doorachterveld.nl of neem contact op via meld-
punt@doorachterveld.nl of tel. 06 428 06 159. 

De Bron 
In Leusden is De Bron 
de ontmoetingsplek 
voor alle Leusdenaren. 
Voor een (gratis) kopje 
koffie of thee en een 
praatje. Ook zijn er 
allerlei activiteiten.  
Meer weten? Neem 

contact op met Evelien Roukema via evelien.roukema@
legerdesheils.nl of bel: 06 131 43 235 (woensdag en don-
derdag), met Elly IJsseldijk via elly.ijsseldijk@abrona.nl of 
bel haar via: 06 278 63 901 (dinsdag)

Wijkkamer Alandsbeek
In Leusden-Oost in de 
wijk Alandsbeek is Wijk-
kamer Alandsbeek dé 
ontmoetingsplek voor de 
buurt. Het is een ont-
moetingsplek voor jong 
en oud. Kijk op: www.
buurkrachtalandsbeek.nl.

De Deel
De Deel is de ontmoetingsruimte onder wooncomplex 
Groenhouten. Stichting IDeel organiseert hier samen met 
bewoners allerlei activiteiten voor omwonenden. Meer 
weten? Bel: 033 4951993 of mail: jan.tieland@ziggo.nl.

Antares/LeusdenZet
In Leusden Zuid/Tabak-
steeg is er koffie- en 
theedrinken in buurt- 
restaurant Maxima’s in 
Antares. Kijk op: www.
leusdenzet.nl of op 
www.maxima-leusden.nl. 
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Handige websites en adressen

Ken je deze al? 
www.huiskamervanleusden.nl of bel: 06 500 60 890
www.mantelzorg.nl
www.lariks-leusden.nl of bel: 033 303 44 44
www.doorachterveld.nl
www.leusdenzet.nl
www.buurkrachtalandsbeek.nl
www.leusdenfit.nl
www.deeljezorg.nl
www.wehelpen.nl
www.deluisterlijn.nl 

Online agenda apps om zorg te delen en te organiseren
Te downloaden in de Google Playstore (Android) en App Store (iPhone)
• miessagenda
• getfello
• myinlife
• nettie
• komopbezoek

E-health apps
MIND (meer informatie op www.wijzijnmind.nl)
SAM (voor een betere balans en meer levensgeluk)
Op www.zorgvannu.nl vind je meer apps die helpen bij het creëren 
van rust en balans in je leven. 29 
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 Experiment 3: Bellen met mantelzorgers

Herkennen 
Als mantelzorgers inzien dat zij mantelzorger zijn, 
kunnen zij de kennis vergaren om hier goed mee om 
te gaan. Zonder deze kennis is de kans op overbelaste 
mantelzorgers groot. Deze doelgroep heeft een kortere 
levensverwachting dan gemiddeld. Het herkennen van 
mantelzorgers is dan ook van groot belang voor het werk 
van Lariks en dit wordt ook uitgedragen naar andere pro-
fessionals zoals huisartsen en thuiszorg. 

Erkennen 
Mantelzorgers geven in een enquête door Lariks aan dat 
het krijgen van het Mantelzorgcompliment hen voldoe-
ning geeft. Daarbij gaat het niet om het bedrag, maar 
om het feit dat ze gezien zijn door de gemeente. De 
lotgenotencontacten, zoals koffieochtenden en wan-
delingen dragen hier ook aan bij. Hierdoor houden de 
mantelzorgers het langer vol.
Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij door herkenning 
en erkenning op de korte termijn ondersteuning erva-
ren en dat op de lange termijn de kans op psychische 
klachten kleiner is, omdat er aandacht is besteed aan hun 
bijzondere thuissituatie. 

Naar schatting zijn er in Leusden 8.000 mantelzorgers die 
hulp bieden aan hun naasten. Ongeveer 1.000 daarvan 
zijn in beeld bij Lariks en de gemeente. 

“Gewoon om te vragen hoe het gaat”

In de eerste weken van de lockdown startte Corinne, 
de mantelzorgconsulent van Lariks, met telefonische 
spreekuren voor mantelzorgers. De tijden en mogelijk-
heden werden breed gecommuniceerd, maar er werd 
geen gebruik van gemaakt. Daarom besloot ze zelf te 
gaan bellen met mantelzorgers. “Gewoon om te vragen 
hoe het gaat.”

Even op adem komen; dat was de functie van de tele-
foontjes. Soms zelfs letterlijk. De mantelzorgconsulent 
deed op verzoek ademhalingsoefeningen met de men-
sen die ze belde. “Dit is zoveel meer dan even vragen 
hoe het gaat. Dit is echt mantelzorgondersteuning. Ik 
ben weer op adem.”
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“Erkenning en herkenning; dat is zo belangrijk!”
Corinne Mooren, mantelzorgconsulent Lariks
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Experiment 4: Inn-Formeel - Elkaar kennen en met elkaar afstemmen   

Hoe zorgen we dat de verschillende netwerkpartners 
elkaar kennen en met elkaar afstemmen ter onder-
steuning van de mantelzorger? 

Met bovenstaande vraag is een groepje mensen aan de 
slag gegaan. 
• We zoeken naar maatwerk, maar wel kleinschalig. 
• We zoeken naar de juiste netwerkpartners zodat die 

elkaar leren kennen.
• En natuurlijk zijn vooral mantelzorgers nodig die uit 

hun dagelijkse realiteit de echte verhalen kunnen 
vertellen. Wat is nodig, waar hebben zij behoefte aan 
en wat moet juist niet? Allemaal vragen waarover wij 
brainstormen. 

In ontmoetingscentrum De Deel organiseren we een 
avond met als titel Inn-Formeel. Het onderwerp is:
“Wie kijkt om naar de mantelzorger in de wijk?
Uitgenodigd zijn: buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwil-
ligers, professionele hulpverleners en medewerkers van 
organisaties. Er melden zich meer mensen aan dan we 
een plek kunnen geven!

Waardevolle avond
De avond zelf levert boeiende praktijkverhalen en 
interessante discussies op over hoe we de onzichtbare 
mantelzorgers kunnen vinden en waar mantelzorgers 
behoefte aan hebben. Leuke anekdotes, ontroerende 
verhalen en soms boosheid over onwerkbare situaties. 
Aan het eind van de avond trekken we twee belangrijke 
conclusies. 
• De avond was zeer waardevol en vraagt om herha-

ling. 
• Daarnaast willen we graag een bijeenkomst orga-

niseren met bewoners uit een flat of een straat en 
daarbij met name de mantelzorgers uitnodigen. Dit 
laatste wordt door een klein werkgroepje verder 
uitgewerkt. Het concrete plan daarvoor ligt intussen 
klaar. Nu nog wachten op het moment dat we weer 
echt bij elkaar mogen komen.
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Wat leren we van de experimenten?

Experiment 1: Interviews in de LeusderKrant
Inzicht: er is meer nodig om mantelzorgers en de samen-
leving als geheel bewust te maken van het leven van een 
mantelzorger. Een effectieve meerjarige lokale beeldvor-
mingscampagne is wenselijk. 

Experiment 2: Aansluiten bij wijkvereniging
Opvallend: de inloop werd bezocht door mensen die 
geen mantelzorger zijn, maar juist zelf behoefte hebben 
aan zorg. ‘Ik vind het goed dat jullie weten dat ik er ben’ 
zei een oudere dame met veel zorgbehoefte. Van de 
mantelzorgers die kwamen had een enkeling een con-
crete vraag maar veelal ging het om ‘het hart luchten’, in 
ontspannen sfeer ervaringen uitwisselen en simpelweg 
‘gezien worden’. 
Het is de vraag of voor een inloop met een dergelijke 
functie de aanwezigheid van (dure) professionals nood-
zakelijk is. Onderzocht wordt of de aanwezigheid van de 
professionals verdeeld kan worden over de wijkvereni-
gingen. Als (vrijwillige) buurtwerkers goed geïnformeerd 
zijn kunnen ze zo nodig bezoekers doorverwijzen naar 
de professionals. Anderzijds valt er veel te winnen bij een 
betere communicatie tussen professionele zorg en het 
buurtwerk. De Inloop Samen Zorgen verdient, wellicht 
met enige aanpassing, na corona een tweede kans.

Experiment 3: Bellen met mantelzorgers
Mantelzorgers trekken niet zelf aan de bel, maar ze 
waarderen het wel als ze gebeld worden. Dus: ‘Er Op Af’. 

Experiment 4: Inn-Formeel
De bijeenkomst in de Deel heeft het inzicht opgeleverd 
dat er onder professionals, vrijwilligers en mantelzorgers 
grote belangstelling is voor gecoördineerde samenwer-
king. Dit vraagt om een vervolg en een concreet plan.

Samen nadenken over een oplossing:
Wat heb je als mantelzorger nodig? Waar heb je 

behoefte aan? En wat wil je juist niet?  
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 Wat leert In voor mantelzorg ons?

De gesprekken met mantelzorgers leren ons: mantel-
zorgen heeft gevolgen voor de fysieke conditie van de 
mantelzorger en voor haar of zijn sociale en psychische 
conditie. Maar met goede begeleiding en passende hulp 
kan mantelzorgen juist ook een verrijkende ervaring zijn.

1. Erken de bijdrage van de mantelzorger, geef status. 
“Alle aandacht van hulpverleners is voor hem, niet voor 
mij.” Mantelzorgers staan voor hun gevoel (te) vaak aan 
de zijlijn. Terwijl zij zichzelf juist als de spil zien voor het 
welzijn en de zorg aan hun partner. Bovendien weten zij 
vaak goed waar zij mee geholpen zouden zijn. 

Inzicht: Maak hem of haar tot gelijkwaardige gespreks-
partner bij het overleg over de ondersteuning. En laat   
privacy geen beletsel zijn om relevante informatie te 
delen. Geef de mantelzorger status!

2. Begeleid de mantelzorger vanaf het begin. 
Het begint vaak met vermoedens van bijvoorbeeld 
dementie. “In de beginperiode ondervonden we vaak 
onbegrip. We misten hulp bij ons eerste gevoel van 

machteloosheid.” 

Inzicht: In die eerste fase is met name de psychische 
belasting groot: het leren accepteren dat de eigen wereld 
ingrijpend verandert en samen er het beste van willen 
maken. “Een goede begeleiding vanaf het begin helpt 
heel erg.” Zoals door een casemanager dementie, die 
samen met verzorgde en verzorger een plan kan maken 
hoe met de nieuwe situatie om te gaan. 

3. Zie om naar de mantelzorger.
Er komt veel op de mantelzorger af. “Je bent er in ge-
dachten altijd mee bezig.” En “het onvoorspelbare in de 
zorg is heel moeilijk.” Samen een nieuwe balans vinden, 
waarbij de bestaande verhoudingen tussen jou en je 
partner geleidelijk verschuiven naar die van verzorger 
en verzorgde. “Gelukkig hebben wij de situatie van het 
begin af kunnen aanvaarden, dat heeft mij enorm gehol-
pen.”   

Inzicht: Je kunt zo gefocust raken op je taken dat er 
geen tijd meer is voor de ‘buitenwereld’. Want: “Je bent 
minder flexibel in het maken van afspraken” en “Ik kan 
de partner niet alleen thuis laten.” 34 
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“Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, (want) ik vraag heel moei-
lijk hulp.” Het leven wordt bepaald door het mantelzorger zijn. En 
het is misschien ook wel fijn niet van anderen afhankelijk te zijn. 
Maar wie zich zo in zijn eigen ‘bubbel’ terugtrekt, raakt wel zijn 
netwerk kwijt en loopt het risico te vereenzamen. In deze fase gaat 
mantelzorgen vooral ten koste van de sociale conditie. Houd als 
zorgprofessional, buur of familie ook ongevraagd contact met de 
mantelzorger, kom ‘achter de voordeur’. Toon interesse, bied spon-
taan praktische hulp aan. Wacht niet tot hulp gevraagd wordt.

4. Stimuleer en faciliteer ontmoeting 
Andere mantelzorgers halen juist de banden met die buitenwereld 
aan: “Ik heb inmiddels veel geïnvesteerd  in het opbouwen van een 
eigen netwerk van vrienden, kennissen en mensen die mij kunnen 
helpen.” En ‘ontmoeting’ met andere mantelzorgers helpt ook.
“In het begin, als de voorzieningen nog niet rond zijn, spreek je ner-
gens anders over. Dat hoor je van iedereen.” “Nu is het dus anders en 
ik vind het belangrijk om ervaringen met anderen te delen.” 

Inzicht: Het is belangrijk dat mantelzorgers weer structuur aan hun 
leven kunnen geven door eigen activiteiten buitenshuis en door 
betrokken te blijven bij hun sociale omgeving. Dit is goed voor de 
sociale conditie. Balans tussen mantelzorgtaken en andere activitei-
ten verhoogt de ‘draagkracht’. 
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Stimuleer en faciliteer ontmoeting, zorg dat de mantel-
zorger zijn verhaal kwijt kan en een eigen steunstructuur 
kan opbouwen. 

5. Maak de mantelzorger bewust van zijn/haar draag-
last
Geleidelijk neemt de ‘draaglast’ toe. “Ik kan de zorg niet 
uitbesteden”. En: “De ziekte is de baas”. Veel mantelzor-
gers zeggen het moeilijk te vinden om grenzen te stellen. 
Mag je ook boos op hem worden? En mag je 
toegeven dat het je allemaal even teveel wordt? Zo kun-
nen mantelzorgers gevangen raken in het ‘zorgen voor’. 

Inzicht: Al dat zorgen kan ten koste gaan van ieders wel-
zijn. Slaap je minder goed, voel je je niet altijd gewaar-
deerd, kun je nooit eens de zorg aan een ander overdra-
gen, et cetera? Herken signalen van overbelasting! Denk 
aan de 3-minuten check (zie bladzijde 18).

6. De mantelzorger als manager van zijn eigen pro-
ject
En maar moeten schakelen tussen al die rollen: kok, klus-
ser, verzorger, maatje, chauffeur, regelaar, boekhouder …? 
Moet een mantelzorger dat wel allemaal zelf doen?

“Ik doe weinig aan het huishouden, daar komt de huis-
houdelijke hulp voor. Anders kom ik niet aan mezelf toe.” 
“Maar je moet wel alles enorm goed plannen en zelf 
regelen.” Want “We hebben wel met zo’n 30 verschillen-
de mensen te maken.” 

Inzicht: Als er meerdere hulpverleners zijn, spreek dan 
met elkaar af wie de signaleringsfunctie heeft voor de 
mantelzorger. Deze professional kan verwijzen naar alle 
mogelijkheden die er zijn in het informele en formele cir-
cuit. Ook de zorgverzekering biedt vaak mogelijkheden 
om bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar in te zetten 
die bepaalde regeltaken op zich kan nemen. 

>> lees verder op pagina 38
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‘Onze buurvrouw met demen-
tie was opgenomen in een 
verpleeghuis. Wat later was ze 
weer thuis. “Nu lacht ze ten-
minste weer”, zegt haar man. 
Hij gaat er wel steeds slech-
ter uit zien. De dochter heeft 
haar werk opgezegd om voor 
haar ouders te zorgen. “Straks 
kom ik vast niet meer aan het 
werk”, zegt ze.’
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7. Help los te laten
Met alle hulp en goede zorgen, kan het toch teveel wor-
den. De zorg wordt overgenomen door professionals. 

Inzicht: Ook na verhuizing naar een verpleeghuis of 
beschermd wonen, gaat de mantelzorg door: “Hij accep-
teert sommige dingen van de verzorgers niet, dus doe ik 
ze dan maar zelf”. Anderen nemen zitting in een cliën-
tenraad. Loslaten en je eigen leven weer oppakken na 
een lange periode van mantelzorg blijft moeilijk. Zeker 
als getwijfeld wordt aan het ‘leefplezier’ van de ander. 
Je bent verlost van de fysieke belasting, maar psychisch 
kwetsbaar. Sociale revalidatie is nodig.  Blijf daarom aan-
dacht geven aan de mantelzorger.

Een oproep aan alle betrokkenen: Sta open voor vernieu-
wing, klim over schotten heen, beloon samenwerking en 
maak hulp makkelijk toegankelijk.
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Van Verbeelden naar Verwezenlijken
In de brugklas van het voortgezet 
onderwijs leer je bij het vak wis-
kunde dat de kortste verbinding 
tussen twee punten een rechte 
lijn is. Als je dat vertaalt naar de 
praktijk van alledag, denk je al snel 
dat de kortste verbinding tussen 
een probleem en een oplossing 
een rechte lijn is. Anders gezegd: 
we proberen vaak te snel van een 
probleem naar een oplossing te 
komen en denken dan recht-toe-
recht-aan. 
Bij In voor mantelzorg hebben we 
geprobeerd creatief te denken en 
mogelijke oplossingen eerst ver-
beeld en daarna pas gerealiseerd. 
Dat leverde niet alleen creatieve 
gedachtes op, maar hielp ons met 
het waarmaken van onze idealen. 
Op de volgende pagina voorbeel-
den van de creatieve zoektocht. 39 
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Hoe zorgen we dat samenwerken 
voor iedereen een voordeel is? 
Het spinnenweb als voorbeeld:
• Elke spin maakt zijn eigen web.
• Er zijn start- en ankerpunten no-

dig voor een web.
• Een spinnenweb maakt veel mee: 

regen, storm, dieren, mensen.
• Er zijn veel dwarsverbanden
• Er is kleefsel nodig om het geheel 

bij elkaar te houden.
• Je kunt dingen ophangen aan 

bestaande aanknopingspunten.

Hoe zorgen we voor ontmoeting en 
verlichting van de mantelzorgtaken?
Een speurtocht als voorbeeld:
• Informatie bij de start is belangrijk.
• Aanwijzingen helpen je op weg 

en tips (begeleiding) onderweg 
helpen je verder.

• Je krijgt onderweg meerdere 
keuzen, hulp in de goede richting 
is fijn. 

• Van punt tot punt volg je de goede 
route. 

• Onderweg helpen diverse bronnen 
je (communicatie). 

Hoe zorgen we dat mantelzorgers 
kunnen geven én ontvangen?
• Hoe geven we de mantelzorger een 

stem? 
• Hoe bereiken we ze? 
• Hoe horen we ze (en luisteren we)? 
• Is er tenminste één contactpersoon 

die goed op de hoogte is? Die 
hoort, begrijpt en reageert? 

Achtergrondinformatie In voor mantelzorg

Platform Leusden voor Elkaar

In de gemeente Leusden worden veel initiatieven ont-
plooid voor ouderen, mensen in de psychiatrie, man-
telzorgers, mensen met gedragsproblemen en mensen 
met dementie. Ook kent Leusden veel vrijwilligers die 
graag hulp willen bieden. Om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen en alle initiatieven voldoende op het 
netvlies te krijgen en te stroomlijnen is het Platform 
Leusden voor Elkaar opgericht ten tijde van corona. 
Het platform draagt bij aan In voor Mantelzorg; het 
zorgt voor meer contact en afstemming tussen infor-
mele en formele zorg.  

Niemand tussen wal en schip
Het doel van het virtuele platform Leusden voor Elkaar is 
informeren over de lopende en nieuwe initiatieven, het 
bespreken van knelpunten, hiaten en tips en trucs met 
elkaar delen. Dit alles om ervoor te zorgen dat niemand 
tussen wal en schip valt en dat inwoners de ondersteu-
ning ontvangen die hen helpt om aan het dagelijkse 
leven mee te kunnen blijven doen. 
 

Huiskamer van Leusden organiseert het platform samen 
met de partners: Lariks, Beweging 3.0, Stichting Ouderen 
Leusden (SOL), Stichting Eerstelijnszorg Leusden (SEL), 
Aanzien, Abrona, Centraalzorg, de kerken, De Bron, wijk-
verenigingen LeusdenZet, Buurkracht Alandsbeek, DAVA, 
De Bron en de Deel, casemanager Dementie (Beweging 
3.0), wethouder Erik van Beurden en gemeente Leusden. 

“Dankzij het platform krijgen we beter zicht 
op wat er speelt in onze gemeente” 
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Als het makkelijk was, hoefde je het niet te leren
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Achtergrondinformatie In voor mantelzorg

Zorg voor de mantelzorger – leren van elkaar

De focus ligt natuurlijk op de gemeente Leusden. Maar 
mantelzorg speelt overal. Dankzij In voor mantelzorg 
kregen we een kijkje in andere keukens. Tijdens de 
bijeenkomsten (eerst fysiek, later online) leerden we veel 
van andere projecten in het land en van de aanpak van 
diverse deelnemers aan het ‘In voor mantelzorg’ project. 
Belangrijkste vraag voor ons was: welke lessen kunnen 
we leren van de andere deelnemers? Welke valkuilen 
zijn er, welke kansen liggen er, hoe koppel je theorie aan 
praktijk, wat werkt wel en wat niet?

Andere gemeenten, zelfde problemen
De startbijeenkomst, eind 2019 stond vooral in het teken 
van kennismaking. Opvallend is dat bij veel partnerge-
meentes dezelfde problemen spelen. Hoe bereik je de 
mantelzorgers, hoe kun je ze echt helpen, hoe kunnen 
vrijwilligers en professionals efficiënt samenwerken? Het 
was goed om te merken dat we er niet alleen voor staan 
en hoe goede voorbeelden helpen onze aanpak kritisch 
tegen het licht te houden.

Leren van Den Bosch
Een digitale kennismaking in juni 2020 met de praktijk 
in Den Bosch leerde ons veel over hun concrete aanpak. 
Vooral de permanente aandacht die men daar wist te 
krijgen in de lokale pers sprak zeer tot de verbeelding. 
Organiseer veel voor mantelzorgers, hou het onderwerp 
actueel, ga erop af en wacht niet af. Kortom, het was 
leerzaam en inspirerend.

“Opvallend is dat bij partnergemeentes 
vaak dezelfde problemen spelen”
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Organisatie/functie Naam Kerngroep Ontwerpgroep
Lariks welzijn en zorg Ingrid ter Heerdt (projectleiding) X X
Huiskamer van Leusden Hans Sybrandy (projectleiding) X X
Huiskamer van Leusden Astrid van Ekeren X X
Gemeente Leusden Simone Rijneveld X X
Van Onder Op Hans Acherman en Jacqueline Rodenburg X
Buurkracht Alandsbeek Jos de Boer X
DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) Lucas Koch X
Rotaryclub Leusden c.a. Ernst Jilderda X
Centraalzorg Jeannette Stekelenburg X
Beweging3.0 Marijke Enthoven X
SOL (Samenwerkende Ouderenbonden Leusden) Marcel Landman X
Praktijkondersteuner huisarts (poh) Els Koomen X
Mantelzorgconsulent Lariks Corinne Mooren X
Mantelzorgers Janske Bakker en Ria Huisman X
Movisie Maryse den Hollander en Roos Scherpenzeel X X
Vilans Paula Gerring en Kiyomid van der Veer X X

Wie zijn de mensen achter In voor mantelzorg 

Huiskamer van Leusden is actief betrokken bij het 
project In voor mantelzorg. Wij blijven ons, nu en in de 
toekomst, inzetten voor mantelzorgers en we blijven 
betrokken bij de uitvoering van de experimenten. 

De ondersteuning vanuit Movisie en Vilans stopt in 
april 2021. Maar wij gaan door!

Wat gaan we doen? 
De experimenten worden verder uitgediept en aange-
scherpt. De Huiskamer van Leusden omarmt  het project 
‘In voor mantelzorg’ en zet zich in om in samenwerking 
met de gemeente Leusden en Lariks de motor draaiend 
te houden bij de verdere verdieping en uitwerking van 
de experimenten. 
We zullen netwerkbijeenkomsten organiseren om kennis 
en ervaringen te delen en we houden de verbinding met 
de deelnemers van de betrokken organisaties en natuur-
lijk met de mantelzorgers. 
Daarnaast laten we ons adviseren door specialisten op 
het gebied van mantelzorg en zorg en welzijn. Wellicht 
komen er in de toekomst nieuwe ideeën en inzichten op 
ons pad, daar staan we voor open.  

Welzijn  op recept
De inzichten die In voor mantelzorg ons heeft gegeven 
nemen we mee in het project ‘Welzijn op recept’ waar 
Huiskamer van Leusden ook bij betrokken is. 

Heb je vragen of wil je uitgenodigd worden voor een 
netwerkbijeenkomst waar je lotgenoten ontmoet? 
Bel Huiskamer van Leusden via 06 500 60 890 of mail 
naar: huiskamervanleusden@gmail.com. 

Borging In voor mantelzorg 
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Colofon
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Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij:
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Voor informatie over mantelzorg 
en ondersteuning aan mantel-
zorgers, kun je contact opnemen 
met Lariks via: 
mantelzorg@lariks-leusden.nl
of bel: 033 303 44 44 
(op werkdagen 9.00 - 12.30 uur) 

Iemand anders op weg helpen 
met de informatie uit dit boekje? 
Vraag een gratis exemplaar aan 
via Lariks. 

www.lariks-leusden.nl

Leusden, mei 2021


