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Dit is een periodieke uitgave
van Malkander. Onder het
motto 'met elkaar, voor elkaar'
gelooft Malkander in een
samenleving, waarin we naar
elkaar omkijken, en waarin jong
en oud kan meedoen en zich kan
ontwikkelen in eigen tempo.
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NIEUWSBRIEF
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Agnes Lagerweij is coach en
trainer bij Kick Advies. Ook is zij
coördinator en gespreksleider van de
Mantelzorgtrefpunten in Lunteren en
Ede Veldhuizen-Kernhem.

Ik moet zo veel
Als iemand tegen mij zegt 'jij moet', dan gaan mijn haren recht
overeind staan. Dit woord werkt als een rode lap op een stier.
Boosheid, een dichtgeknepen keel, een rotgevoel in mijn buik en
ineengedoken. Alles in mijn lijf gaat in verzet. Het m-woord slurpt
mijn energie op, want het roept dwang, controle en verplichting
op. Weg vrijheid. 'Ik moet helemaal niks, dat bepaal ik zelf', is
mijn eerste reactie. Gelukkig kan ik mij inhouden om erger te
voorkomen. Eigenlijk gebruik ik zelf moeten ook best vaak. Heel
vervelend, daar baal ik van. Dat is juist wat ik niet wil. Hoe vaak
zeg je als mantelzorger niet 'ik moet morgen mee naar de dokter,
de boodschappen doen, medicijnen ophalen'. Er is zoveel te doen.
Dat kan niet wachten, het moet op dat moment. De toon voor een
flinke draaglast is gezet. Je voelt je al moe bij de gedachte wat je
te doen staat.
Pas vertelde een mantelzorger mij dat er geen rek meer is
in wat zij doet. Zij was helemaal op. Samen bekeken we wat
zij voor haar man doet. Mijn voorstel was om wat taken uit
te stellen of te laten vallen of hulp te vragen, om toch een
rustmomentje te pakken. Hierop reageerde zij afwijzend. Zij moet
die mantelzorgtaken doen, want zij weet als geen ander wat het
beste voor hem is. Anders zou het niet goed komen. Als reactie
gaf ik aan dat het mantelzorgen zo wel een hele verplichting is.
Zij begon zachtjes te huilen en vertelde dat zij die zorglast op
haar schouders voelde drukken. Op de vraag of zij voor haar man
wil zorgen knikte zij instemmend. Met liefde doet zij dat. Samen
hebben we een plan gemaakt om wat taken te delen om haar te
ontlasten.

Redactie en eindredactie
Malkander

Ik stel voor dat we met zijn allen moeten gaan vervangen door
hoeven of willen. Zoals 'ik hoef of wil…' en vul dan in wat je gaat
doen. Dat klinkt een stuk vriendelijker. Het geeft lucht en ruimte
in je hoofd en het maakt de zorg voor de ander wat lichter.

Vormgeving en DTP
Case Communicatie

coach en trainer Agnes Lagerweij

Druk
Drukkerij AMV
Aantal
2000 exemplaren

IN HET KORT
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Toegang verandert

Ben je mantelzorger
en vraagt dat veel van
je tijd? Dan bestaat er
in de Gemeente Ede de
mogelijkheid hulp in
het huishouden aan te
vragen. Niet voor degene
voor wie je zorgt, nee voor jou als mantelzorger.
Om je een beetje te ontlasten. Toch gaat er in
2020 een en ander veranderen aan deze regeling.
Jan Jong, samenlevingscoach Mantelzorg bij
Malkander, vertelt hoe het zit.
Jan, kun je in drie zinnen vertellen wat deze
regeling ook alweer inhoudt?

Hulp in het huishouden is er voor iedere mantelzorger,
die merkt dat hij/zij teveel ballen in de lucht houdt. Denk
aan gezin, werken, huishouden, vereniging, contacten
onderhouden in combinatie met de extra zorgen voor
degene die hulp/zorg nodig heeft. Je kunt daarom tijdelijk
(één jaar) hulp in het huishouden krijgen voor 2 uur per
week, geheel betaald door de Gemeente Ede, om wat
ruimte te geven.

Vanaf januari 2020 gaat er iets veranderen,
wat precies?

Tot nu toe kon deze hulp bij Malkander aangevraagd worden
en kwam er een sociaal werker van ons langs.
Vanaf 1 januari 2020 moet je hiervoor bij de WMO van
de Gemeente Ede zijn en komt er nu een WMO consulent
langs. Hopelijk geeft dat meer duidelijkheid, omdat de
andere regelingen van de Gemeente ook via de WMO aan te
vragen zijn en niet via Malkander.

Wat betekent dit concreet voor mij als
mantelzorger?

Als je merkt dat alle zorg- en regeltaken gaan knellen met je
andere verantwoordelijkheden, bel dan naar de Gemeente
Ede via 140318 en vraag om hulp in het huishouden
vanwege mantelzorgtaken. Je krijgt vooraf een vragenlijstje
toegestuurd, waarna er een WMO consulent bij je thuis
komt (of je komt op kantoor als je dat liever hebt). Samen
bespreek je de antwoorden van de vragenlijst en wordt er
gekeken of hulp in het huishouden de (enige) oplossing is.
Later neemt een sociaal werker van Malkander contact met
je op om andere mogelijkheden te bespreken en waar nodig
te regelen.

woordzoeker
CASEMANAGER
MAKELAAR
TREFPUNT
WAARDERING
GEMEENTE
ONDERSTEUNING

VEERKRACHT
ZELFZORG
LOGEERZORG
RESPIJTZORG
VERLOFREGELING
ZINVOL

Vind in de 5e kolom verticaal de 4 letters
die overblijven. Stuur de oplossing, met
je naam en adres voor 10 maart op naar
info@malkander-ede.nl of Galvanistraat 1,
6716 AE Ede. Onder de goede inzendingen
verloten we een VVV-bon van € 10,-
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AAN HET WOORD

Gea den Hartog, sociaal werker bij Malkander:

Mariëtte is getrouwd met
Robin en samen hebben ze drie
prachtige kinderen. Hugo van
7, Tessa van 5 en Ruben van 3.
Maar het is verre van zorgeloos
is dit gezin. Dochter Tessa
heeft namelijk een dubbele
hersenziekte.

'We wisten niet
of ze het zou gaan halen'
Het was 11 mei 2016, toen het
jongste kind Ruben geboren
werd. Wat één van de mooiste
momenten in je leven zou moeten
zijn als ouders, is als een roes
aan Mariëtte voorbijgegaan.
Lichamelijk moest zij bevallen,
terwijl ze in haar hoofd twee
verdiepingen hoger in het
ziekenhuis was bij haar dochter
Tessa. 'Het begon allemaal een
paar dagen daarvoor. Tessa kreeg
haar eerste epileptische aanval.
Meteen een heel zware. Dat werd
de eerste ziekenhuisopname van
velen, en we wisten niet of ze het
zou gaan halen.' Mariette vertelt
dat er uiteindelijk twee zeldzame
en erfelijke hersenafwijkingen bij
Tessa zijn gediagnostiseerd. Een
daarvan hebben maar veertien
kinderen in Nederland. De andere
openbaart zich eigenlijk normaal
gesproken pas bij volwassenen. 'En
dan is Tessa ook nog eens de enige
ter wereld die deze combinatie van
afwijkingen heeft.'

Ouder en/of mantelzorger?
En vanaf dan ben je ineens behalve
ouder ook mantelzorger. 'Ik besef
mij heel goed dat ik behalve ouder
ook mantelzorger ben en zo voel
ik dat ook echt. Ik weet namelijk
dat de situatie waar wij ons in
bevinden niet normaal is', vertelt
Mariëtte. Toch geeft ze aan dat dit
besef er zeker nog niet bij iedereen
is. 'Ik krijg nog wel eens een
opmerking als: “het is je kind, dat
doe je toch gewoon”, of mensen
die niet snappen dat mijn huis niet
spik en span is. En dat ook gewoon
hardop zeggen.'
24/7
Mariëtte is 24/7 met de kinderen,
en dan voornamelijk Tessa, bezig.
Haar mobiel heeft ze altijd binnen
een straal van een meter in de
buurt liggen. 'Tessa zit op speciaal
onderwijs. Ze kan elk moment een
epileptische aanval krijgen. Dan
verkrampen al haar spieren en
stopt ze met ademhalen. School

heeft noodmedicatie liggen, maar
ik moet zo snel mogelijk naar
school en mee met de ambulance.'
Ook 's nachts is Tessa aangesloten
op apparatuur die haar
nauwlettend in de gaten houdt.
'Als ze een aanval krijgt gaat er een
alarm af zo hard, dat de buren er
ook wakker van worden.'
Wat Mariëtte graag verbeterd
zou zien is dat je hulpvragen
als mantelzorger makkelijker
en op een centrale plek kunt
stellen. 'En dat er geen tijdlimiet
aan hulp zit! De huishoudelijke
hulp bijvoorbeeld gaf heel veel
verlichting, maar die is er maar
voor 1,5 jaar.' Tessa is al vier jaar
ziek en heeft inmiddels veertig
opnames achter de rug. De
levensverwachting voor kinderen
met deze aandoening is niet hoog
maar toch is het niet te voorspellen
hoelang Tessa er nog zal zijn. 'Ik
hoop dat ik nog wel 10 jaar mag
mantelzorgen', besluit Mariëtte.

'Fijn oud worden
en zelfstandig
blijven is belangrijk'
Gea komt oorspronkelijk uit een commerciële
werkomgeving, een hele andere tak van sport dan
sociaal werker. Met mantelzorg heeft zij zeker een link.
Zij is ouder en mantelzorger tegelijk voor twee van haar
vier kinderen die veel extra zorg en ondersteuning nodig
hebben met het groter groeien! Een ervaringsdeskundige
dus. Een van de projecten waar ze zich mee bezig houdt
bij Malkander is het informatief huisbezoek voor 80+.
Informatieve huisbezoeken 80+
Gea leidt bij Malkander het project
informatieve huisbezoeken voor
80+. Hoe verloopt dit project en
wat is het doel hiervan? Gea legt
uit.
Mag Malkander bij u op visite
komen?
'Het is een bijzondere mijlpaal als
iemand 80 jaar wordt! Wij vinden
het fijn als iemand deze leeftijd
in goede gezondheid bereikt, en
nog zelfstandig woont. Wij zijn
benieuwd hoe het met deze groep
inwoners in de Gemeente Ede gaat,
want wij van Malkander willen
mensen van 80 jaar of ouder helpen
om zo lang mogelijk gezond, actief
en zelfstandig ouder te laten
worden.'
Daarom biedt Malkander deze
doelgroep, in samenwerking met
de Gemeente Ede, een informatief
huisbezoek aan. Twee vrijwillige
geschoolde medewerkers komen
langs, en praten een uurtje over
verschillende zaken. Denk hierbij
aan: 'Hoe gaat het met u? Heeft
u sociale contacten? Voelt u zich
veilig? Zijn uw geldzaken goed
geregeld? Bent u gezond?'

Fit en zelfstandig oud worden
Tijdens dit gesprek wordt er samen
met de vrijwillige medewerker een
vragenlijst ingevuld. Hiermee wordt
het inzichtelijk wat er nodig is om
fijn oud te worden en zelfstandig te
kunnen blijven.
De medewerkers registreren in
overleg dit en koppelen dit (met
toestemming van desbetreffende
persoon) terug naar Malkander.
Deze gegevens geven een duidelijk
beeld van wat goed gaat,wat
beter kan en welke hulp en
ondersteuning er eventueel
nodig is.

Advies geven en hulp aanbieden
wanneer nodig
Het kan zijn dat de vrijwillige
medewerker iemand naar
aanleiding van het huisbezoek
doorverwijst naar een
burgercoach van Malkander,
een vrijwilligersorganisatie of
zorgverlener. Wij maken het voor
80-plussers makkelijk om eventuele
hulp in te schakelen. Het is prettig
als een familielid of mantelzorger
van een persoon van 80 jaar of
ouder aansluit bij het gesprek
tijdens het informatief huisbezoek.
De informatieve huisboeken gaan
in januari van start en worden
afgetrapt in de wijk Ede-Centraal.
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WEETJES
Mantelzorgwoning

Ben je mantelzorger en wil je graag dichtbij degene
wonen voor wie je zorgt? Dan kun je bij je eigen huis een
mantelzorgwoning bouwen. Of je nu een zelfstandige
woning bouwt, je garage ombouwt of een aanbouw
maakt, het mag zonder vergunning van de Gemeente.
Maar er zijn wel bouwregels waaraan je je moet houden.
Een aannemer weet hier alles van. Je mag trouwens ook
zelf in de nieuw gebouwde woning gaan wonen, terwijl
het oude huis de mantelzorgwoning wordt.
Wilt u meer informatie over het bouwen van een
mantelzorgwoning kunt u hiervoor terecht bij de
Gemeente Ede.
'Inspringen waar mantelzorg nodig is
door (tijdelijk) de zorgen over te nemen
van de mantelzorgers'; dat is in een
notendop wat Senior Service doet. Karin
van Breukelen is algemeen manager
voor Senior Service en is betrokken in
Ede bij het tweejarig programma 'In
Voor Mantelzorg'.

Mantelzorg en studie

Mantelzorgende studenten hebben vaak een minder hoog
studietempo, halen lagere cijfers en overwegen vaker hun
opleiding te staken dan leeftijdsgenoten die hier niet mee
te maken hebben. Toch staat lang niet elke jonge
mantelzorger daarbij stil. Het gebeurt gewoon, je rolt
vanzelf in die zorgtaak en je gaat door... tot je vastloopt.

Senior Service 'In voor Mantelzorg'
Wat is 'In voor Mantelzorg'?
'Dit is een landelijk programma, waarmee de overheid
oplossingen en handvatten stimuleert in situaties waar
mantelzorgers langer thuis blijven zorgen voor hun
naaste', vertelt Van Breukelen. 'Ede is één van de elf
gemeentes die is geselecteerd voor dit programma.
Samen met allerlei betrokken instanties uit Ede werken
we aan een methode om mantelzorgers een zoveel
mogelijk passende en bereikbare ondersteuning te
kunnen bieden. Ik vind het mooi om met elkaar aan
hetzelfde doel te werken rondom mantelzorgers en
cliënten heen. En dat ieder vanuit zijn eigen
perspectief.'
Wat biedt Senior Service aan mantelzorgers in de
gemeente Ede?
'Senior Service bestaat dit jaar 25 jaar', vertelt Van
Breukelen, 'en biedt ondersteuning in de thuissituatie
van senioren en mantelzorgers.' Deze ondersteuning
gaat van samen wandelen en persoonlijk contact tot
waak- en slaapdiensten en alles wat ertussen zit.
Allerhande ondersteuning, zolang het maar niet
medisch is.

Als betaalde service kan Senior Service snel een
medewerker inzetten waar dat nodig is. Dit kan voor 2
uurtjes tot zelfs 24 uur per dag. Ook wordt er
meegekeken hoe dit bekostigd kan worden, door
actuele kennis van wet- en regelgeving. 'Mensen
krijgen een vaste persoon, omdat vertrouwen voor
onze cliënten erg belangrijk is. We zien juist bij
mensen die wat ouder worden, of door ziekte al te
maken krijgen met allerlei professionals, dat een vast
gezicht erg prettig is en mensen rust geeft. Ook voor
familie is dit heel fijn en dat helpt mee om de zorgen
wat los te laten.'
Hoe is de samenwerking betreffende mantelzorg met
Malkander?
'Ik vind de samenwerking uitstekend. We weten elkaar
te vinden als we elkaar nodig hebben. Malkander is
een organisatie met het hart op de juiste plaats en het
graag samen met elkaar oplost voor de mensen in
Ede.'

Maar wist je dat er vaak praktische oplossingen
gevonden kunnen worden als de mantelzorger open is
over zijn of haar thuissituatie. Bijvoorbeeld door roosters
aan te passen zodat je toch meekunt met een ouder die
een operatie moet ondergaan. Of, als dat nodig is, kan
de studiebegeleider helpen met een eventuele
compensatieregeling als je door overmacht
studievertraging oploopt. Vertel je verhaal, schroom
niet, en vraag die hulp!

Massagetherapeut

'Een heel lichte massage zorgt voor ontspanning'. Als
het lichaam ontspant, dan ontspant ook de geest. Heeft
u wel eens nagedacht over een massage bij een
massagetherapeut? Het gaat hierbij niet om kneden of
genezen, maar om een liefdevolle aanraking. Is dat
misschien net de ontspanning die u nodig heeft om weer
even door te kunnen met uw mantelzorgtaken?
Wanneer u op internet zoekt op 'massagetherapie en/of
ontspanningsmassage' wordt u gewezen op de
praktijken bij u in de buurt.

FILM

April, May en June
Drie halfzussen, met drie verschillende vaders vragen
zich bij de naderende dood van hun moeder af: 'Waar
staan we in het leven? Wat hebben we nog met elkaar?'
En vooral: 'Wat straks te doen met onze autistische
broer Jan?'
Als de ernstig zieke moeder van April, May en June zich
realiseert dat ze niet lang meer te leven heeft, roept ze
haar dochters naar huis. Ze kan dit leven pas met een
gerust hart verlaten als ze weet dat er goed gezorgd zal
worden voor haar zoon Jan. Maar geconfronteerd met de
vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt
achten. Daarbij merken de zussen dat ze de laatste jaren
nogal van elkaar en hun broer vervreemd zijn. De vier
zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen, willen ze
elkaar tot steun zijn in de moeilijke tijd die komt.
April, May en June draait vanaf 19 december in de
bioscoop.

W

Alzheimer Trefpunt Ede

THEMA: Wat doet dementie met je relatie?
WAAR: Woon, zorg- en Dienstcentrum Bethanië,
Platteelhof 3 in Ede
WANNEER: 20 Februari 19.30 - 21.30 uur.
KOSTEN: gratis
AANMELDEN: Niet nodig

Edese kandidaat
Ledenraad Mantelzorg.NL
Ria Maliepaard is een mantelzorger met veel kennis
en ervaring. Ook zet zij zich al langer, o.a. als raadslid,
in voor mantelzorgondersteuning. Deze Ledenraad
praat mee over oplossingen voor knelpunten waar
mantelzorgers mee worstelen. Als lid van de Ledenraad
ziet zij kansen om de vele initiatieven op dit gebied te
verbinden. En ze wil meer aandacht voor de vraag:
heb je en vind je als mantelzorgers voldoende tijd en
energie om je sociale contacten geïnformeerd en bij
te houden?
Leden kunnen stemmen van 1-2-20 tot 4-3-20.

Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen

WAAR: Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede
WANNEER: Dinsdagmiddag 28 januari en
dinsdagmiddag 24 maart
KOSTEN: gratis
AANMELDEN: Agnes Lagerweij, telefoon 06-21985859

Mantelzorgtrefpunt Lunteren

WAAR: 'Ina Ama' aan de Van der Duyn van
Maasdamstraat 16 in Lunteren.
WANNEER: woensdag 26 febuari en woensdag 25
maart, inloop 19.00 uur, start 19.30 - 21.00 uur
KOSTEN: gratis
INFORMATIE: info@ana-upu.nl of Agnes Lagerweij,
telefoon 06 - 21985859

Watwerktvoormij
Kom in contact met andere mantelzorgers via de
(besloten) Facebookgroep 'Wat werkt voor mij'.

www.malkander-ede.nl

Kijk op www.malkander-ede.nl voor meer informatie over
mantelzorgondersteuning, het laatste nieuws, activiteiten,
cursussen en zo meer.

Cursus Omgaan met Dementie

WAAR: De Broek-Akker, Hof van Sint Pieter 41 in
Bennekom
WANNEER: Op dinsdagavond 3, 10, 17 en 24 maart
19.00 - 21.00 uur
KOSTEN: €35 is voor de cursusmap en de koffie en thee
AANMELDEN: via de site van Malkander;
www.malkander-ede.nl

Voor meer informatie 0318 20 80 80 • info@malkander-ede.nl • www.malkander-ede.nl
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