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Beste mantelzorger,

Dit is de derde nieuwsbrief Mantelzorg van Larikslaan2: het steunpunt voor mantelzorgers in Leusden. Met deze 
nieuwsbrief informeren wij u over allerlei lokale en landelijke ontwikkelingen en activiteiten rondom mantel-
zorg. In deze nieuwsbrief leest u wat Larikslaan2 voor u kan betekenen, krijgt u tips aangereikt en delen we 
informatie over de mogelijkheden die er in de gemeente Leusden zijn om mantelzorgers te ondersteunen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Werk en mantelzorg; hoe krijg je het geregeld?

Van de werkenden is één op de zes mantelzorger. In de zorg 
zelfs één op de vier. Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers en 
bedrijven die ruimte en flexibiliteit bieden aan werkende man-
telzorgers. Zorgt u langere tijd intensief voor een naaste? Dan is 
het belangrijk uw situatie tijdig te bespreken met een leiding-
gevende. Mogelijk kunt u gebruik maken van verlofregelingen, 
uw werktijden aanpassen of samen een oplossing zoeken. In de 
wet Arbeid en Zorg is een aantal verlofregelingen opgenomen 
zoals:

* Kortdurend zorgverlof 
Een ziek kind of een zieke partner? Dan kunt u kortdurend 
zorgverlof opnemen. Dit verlof mag in totaal maximaal twee 
keer het aantal uren duren dat u werkt. In één keer of in meer-
dere delen. Uw werkgever kan het verlof alleen weigeren als 
uw organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Uw 
salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald. 

* Langdurend zorgverlof 
Zorgt u langere tijd voor een zieke naast, dan mag u per jaar 
twaalf weken zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van 
het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per 
week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de ver-
lofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen acht-
tien weken opnemen. U ontvangt geen salaris voor de uren dat 
u langdurig zorgverlof opneemt; de uren dat u blijft werken, 
krijgt u wel doorbetaald. Het kan zijn dat in uw organisatie is 
geregeld dat u uw vakantiedagen kunt gebruiken om het  zorg-
verlof te compenseren.  In dat geval krijgt u op die vakantieda-
gen uw salaris wel doorbetaald. 
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* Calamiteitenverlof kunt u opnemen als u onverwacht 
direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling 
ziek is of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang 
als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een 
paar uur, soms enkele dagen. U kunt het verlof opnemen na 
overleg met uw werkgever. Uw werkgever moet het verlof 
doorbetalen, tenzij dit in uw cao anders is bepaald.
Meer weten? Kijk op www.werkenmantelzorg.nl

Ondernemer en mantelzorg 
Ondernemers (en zzp-ers) hebben wellicht wat meer flexi-
biliteit voor zorgtaken, maar missen doorbetaald zorgverlof 
en dus ook omzet. Mezzo, de Stichting Werk & Mantelzorg 
en Stichting ZZP Nederland onderzoeken mantelzorg en on-
dernemerschap. Via www.zzp-nederland.nl kunt u meedoen 
aan een enquête. 
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De NBVA (Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakan-
ties) is een vereniging van reisorganisaties en accommodaties 
voor mensen met een functiebeperking. De Blauwe Gids van 
NVBA biedt een uitgebreid aanbod van aangepaste vakan-
ties. Onder meer: begeleide vakanties voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking, voor mensen met 
een GGZ achtergrond, kinderen en jongeren met ADHD en 
autisme. Tel: 024 – 3971666, www.deblauwegids.nl.

Allegoeds vakanties organiseert vakantieweken voor oude-
ren al dan niet met lichte (zorg) ondersteuning, ouderen met 
beginnende dementie, mantelzorger en verzorgde samen, 
lichamelijk gehandicapte ouderen. Tel: 0318 – 485183
www.allegoedsvakanties.nl

Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor ouderen met 
of zonder zorg en (echt)paren met een thuiswonende demen-
terende partner. Ook organiseert het Vakantiebureau vakan-
ties voor (echt)paren van wie één van de partners mantelzor-
ger is en de andere partner (veel) zorg nodig heeft. 
Tel: 0318 – 486610 of www.hetvakantiebureau.nl.

Wanneer iemand met een zorgbehoefte met familie/vrien-
den op vakantie wil, is An de Wieke een geschikte locatie. De 
gastvrouw is 26 jaar, als verpleegkundige werkzaam en biedt 
verpleegkundige zorg op de tijden die u wenst. Verder kan 
er onder andere worden geboden: boodschappenservice, 
ontbijtservice / hulp bij maaltijden. Tel: 0528 – 321636, http://
www.andewieke.nl

TOCH UIT zijn vakantieweken voor de dementerende en part-
ner. Meer weten? Alzheimer-Nederland.nl, el: 030 – 6596900

Voor een vakantie in een hotel of met de Zonnebloemboot 
in Nederland en buitenland kunt u contact opnemen met het 
hoofdkantoor in Breda, tel: 076 – 5646464 of neem kijk op de 
website: zonnebloem.nl

Het aantal zorghotels neemt toe. Zo heeft Van der Valk onder 
de vlag Van der Valk Vitaal in diverse plaatsen zorghotels 
(www.vandervalkvitaal.nl) en ook op www.zorghotels.eu is er 
ruime keuze. 

Waardering voor mantelzorgers: 

Mantelzorgcompliment 2017

Ook dit jaar stelt de gemeente Leusden een geldbedrag 
beschikbaar als waardering voor mantelzorgers. Woont 
u in de gemeente Leusden en is er iemand die geduren-
de langere tijd, veel voor u zorgt (minimaal 3 maanden, 
8 uur per week)? Is die zorg meer dan de gebruikelijke 
zorg voor een gezinslid? Dan kunt u uw waardering 
uiten door voor hem of haar het Mantelzorgcompliment 
aan te vragen. U kunt het aanvraagformulier invullen op
www.sociaalplein-leusden.nl, per mail aanvragen via 
info@larikslaan2.nl of u komt even langs bij larikslaan2.

Let op: Heeft u in 2016 een compliment ontvangen en 
is uw situatie niet gewijzigd? Dan hoeft u voor 2017 niet 
opnieuw een compliment aan te vragen. Dit wordt in het 
najaar per brief aan u bevestigd en in november ontvangt 
u automatisch het bedrag op uw rekening. 

Even er tussenuit? Tips en adressen 
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Cursusaanbod Larikslaan2
Omgaan met dementie voor mantelzorgers
Twee keer per jaar (voor- en najaar) organiseert 
Larikslaan2 voor mantelzorgers de cursus Omgaan met 
dementie. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkom-
sten van 2 uur en een terugkom-bijeenkomst. Er worden 
verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger 
centraal staat. Na de cursus heeft u meer inzicht in het 
ziektebeeld dementie en de verschillende manieren om 
er mee om te gaan. Daardoor kunt u beter inspelen op 
veranderingen in gedrag en emoties die bij uw zieke 
partner, familielid of vriend optreden. Tijdens de cursus is 
er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen 
zodat u merkt dat u niet de enige bent in een dergelijke 
situatie. De najaarscursus wordt overdag gegeven (voor-
jaarscursus ‘s avonds). 
Belangstelling? Laat het ons weten, dan ontvangt u 
bericht zodra de data bekend zijn en de aanmelding start. 

Hoe blijf ik op de been?
Als de zorg intensiever wordt, kan je dat als mantelzor-
ger zwaar vallen. Vaak merk je dat aan je eigen lichaam; 
je raakt oververmoeid, bent sneller geïrriteerd en krijgt 
lichamelijke of psychische klachten. De cursus ‘Hoe blijf ik 
op de been?’ staat stil bij signalen van stress, omgaan met 
piekeren en het delen van zorgen. U krijgt tips mee om 
de zorg langer vol te houden en oefeningen voor thuis.  
De cursus wordt gegeven op drie avonden in het najaar. 
Iets voor u? Mail naar mantelzorg@lariklsaan2.nl en u 
ontvangt bericht zodra de data bekend zijn en de aan-
melding start. 

Bij de Kameleon thuis 
Kinderen met een chronisch ziek familielid of bijvoor-
beeld een broer of zus met een beperking kunnen thuis 
stress ervaren. Speciaal voor hen verzorgt Larikslaan2 in 
samenwerking met Indigo de training Bij Kameleon Thuis. 
De training wordt gegeven aan twee leeftijdsgroepen. 
Kinderen tussen 4 en 7 jaar en kinderen tussen 8 en 12 
jaar. De kinderen komen acht keer bij elkaar en er zijn 
twee ouderbijeenkomsten. In september  (op maanda-
gen) start een nieuwe training voor de leeftijdsgroep 
4 t/m 7 jaar. Aanmelden kan vanaf volgende week via 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel: 033 303 44 44.

STA eVeN STIL BIj UZeLf

Zorgt u langere tijd voor een familielid of naaste met een 
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking? Met 
deze check brengt u in 3 minuten uw situatie in kaart. Hoe 
staat u er op dit moment voor? Doe de 3 minuten check. 
U kunt de 3-minuten check ophalen bij Larikslaan2 of aan-
vragen via mantelzorg@larikslaan2.nl, dan krijgt u de check 
thuisgestuurd. 

•	 Ben je jonger dan achttien jaar? Heb je een ouder, broer, 
zus met een beperking, chronische ziekte, verslaving of 
psychische aandoening? 

•	 Maak je je zorgen om hen en is er soms minder tijd voor jou 
vanwege de zorg voor je broer of zus?

•	 Heeft je ouder, broer of zus regelmatig jouw hulp nodig?

Voor jou is het waarschijnlijk heel gewoon, maar weet dat je 
een jonge mantelzorger (jmz) bent als je de bovenstaande vra-
gen met Ja kunt beantwoorden. Bij mantelzorgers denk je niet 
zo snel aan jongeren, maar veel kinderen maken het mee. Bij 
hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een 

lichamelijke of psychische ziekte, een beperking of een ernsti-
ge verslaving. Het kan gaan om een vader, moeder, broer of zus 
of om een inwonende opa of oma. Degene waarvoor jij zorgt 
boft enorm met jou! 
Daarom is er ook voor jonge mantelzorgers een leuke waar-
dering en organiseert Larikslaan2 in het najaar een activiteit:  
FF tijd voor iets leuks! Lees op sociaalplein-leusden.nl hoe het 
werkt.

TIP! Voor kinderen die opgroeien in een gezin waar een 
ernstige ziekte voorkomt of voorkwam organiseert 
FunCare4Kids een onvergetelijke dag. Aanmelden kan via de 
website: www.funcare4kids.nl.

10 november: 
Dag van de mantelzorg 
Zet deze datum alvast in uw agenda, want ook dit jaar 
organiseren we in de gemeente Leusden weer diverse 
activiteiten voor mantelzorgers. 
Het thema is net als vorig jaar ‘Mantelzorg doe je sa-
men’. Een breed thema waarin het waarderen van 
mantelzorgers centraal staat.

Voor jonge mantelzorgers: 
ff tijd voor iets leuks!
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Colofon
nieuwsbrief Mantelzorg is een uitgave van 
larikslaan2. 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? neem 
dan contact op via: mantelzorg@larikslaan2.nl 
of bel ons: 033 303 44 44.
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‘Lang geleden dat ik zo heerlijk, 
ontspannen heb gewandeld’ 
Donderdag 29 juni organiseerde Larikslaan2 een wande-
ling voor mantelzorgers. Na een wandeling van ongeveer 
een uur was er koffie en thee met heerlijke versgebakken 
taart van De Kopermolen.  Tijdens de wandeling werden 
natuurlijk ervaringen uitgewisseld, maar deelnemers die 
dat wilden, konden tijdens de wandeling ook meedoen 
met een stilte-oefening. 

Naast de activiteiten tijdens de Dag van de mantelzorg zal 
Larikslaan2 meer activiteiten - zoals de wandeling van 29 
juni jl. - voor mantelzorgers organiseren. De activiteiten 
zullen afwisselend overdag en ‘s avonds worden georga-
niseerd zodat ook de werkende mantelzorgers kunnen 
deelnemen. 
Indien nodig wordt er met u meegedacht over opvang van 
uw zorgtaken tijdens de activiteit. 

Heeft u ideeën voor activiteiten?
Tijdens de wandeling ontstonden al ideeën voor volgende 
gezamenlijke activiteiten, zoals een koffie-ochtend en 
vaker wandelen. Heeft u ook een idee? Laat het ons weten 
via mantelzorg@larikslaan2.nl of bel:  033 303 44 44.

Kent u het Alzheimer café Leusden?

Het Alzheimer café is voor iedereen die meer wil weten 
over dementie en/of ervaringen wil uitwisselen met lot-
genoten. Elke eerste donderdag van de maand is er een 
bijeenkomst over de verschillende aspecten van Alzhei-
mer en dementie. 

Het Alzheimer café wordt geleid en georganiseerd door 
vrijwilligers. Ook de casemanager Dementie D (Marijke 
Enthoven) is meestal aanwezig om vragen te beantwoor-
den.  
De bijeenkomsten starten om 19:00 met inloop, kopje kof-
fie/thee. Rond half 8 begint het programma. Dit eindigt 
rond half 9. Er wordt altijd afgesloten met een drankje  en 
een praatje. 
Locatie: Heiligenbergerweg 5, Leusden. 
Secretariaat: amersfoort@alzheimer-nederland.nl, 
tel: 06 420 55 926. 

Neem ook eens een kijkje op de website: 
www.alzheimer-nederland.nl. Bij de regio Amerfoort e.o 
vindt u ook informatie over het programma van de 
bijeenkomsten. 

Lezen over mantelzorg
•	 ‘Ma’ is een ontroerend boek van Hugo Borst over de zorg 

voor zijn 86-jarige moeder met dementie.

•	 Ineke Ludikhuize zorgt al jaren voor haar man, oud-po-
liticus Willem Aantjes. Ze schreef daarover het boek ‘Een 
warme jas’. Een boek voor iedereen die ‘mantelzorgt’, over 
de balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de 
ander, tussen schuldgevoel en praktische oplossingen, 
en tussen wat mantelzorg je kost en wat het je brengt. 

•	 In ‘Dat doe je gewoon’ beschrijft C. van Well 17 portretten 
van mantelzorgers, met een voorwoord van mantelzor-
ger en oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.

•	 In ‘Wees blij dat je ze nog hebt’ van Yvonne Kroonenberg 
komen uiteenlopende mensen aan het woord die zorgen 
voor een naaste: wanhopige, opofferende, boze en blije 
mantelzorgers, dankbare en ondankbare senioren, kin-
deren en kleinkinderen van alle leeftijden. 
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