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gemeente Beesel 

Jaargang 19 

maart 2021 

1 
voor mantelzorgers 
 

Mantelzorg-
ondersteuning 
 

Zolang de coronamaatregelen nog van 

toepassing zijn, proberen we mantel-

zorgers te ondersteunen via telefoon-

gesprekken, videogesprekken en digi-

tale cursussen of workshops.  

Dit jaar zijn we - in samenwerking met 

de Steunpunten Mantelzorg in Leudal, 

Venray en Horst aan de Maas - be-

gonnen met de digitale bijeenkomsten 

‘Blijf in Balans voor mantelzorgers’. Er 

zijn een drietal workshops geweest 

over ademhalingstechnieken, yoga en 

mindfulness. Maar er is meer aanbod, 

zie ook bladzijde 4. 

 

Stemmen  
 

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Ka-

merverkiezingen. Iedereen van 18 jaar 

en ouder mag stemmen, zolang ie-

mand dat kan en wil, en ook duidelijk 

kan aangeven op welke partij hij/zij wil 

stemmen. Hulp in het stemhokje is of-

ficieel niet toegestaan. Op www.alzhei-

mer-nederland.nl/stemmen vind je tips 

en een video over het ondersteunen 

van mensen met dementie bij het 

stemmen. Voor mensen met een ver-

standelijke beperking en laaggeletter-

den is er een speciale Kieskompas, 

met uitleg van de computer: 

https://kieskompas.steffie.nl/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 januari 2021 is de mantel-

zorgondersteuning (sommige ver-

zekeringen noemen het ‘respijt-

zorg’) uitgebreid. 

Een mantelzorger kan op basis 

van de eigen aanvullende verzeke-

ring een beroep doen op de dien-

sten van Home Instead, Saar aan 

Huis of de Mantelaar voor zijn of 

haar vader, moeder of partner met 

een zorgbehoefte. Zo kunnen 

mensen langer en prettig thuis blij-

ven wonen Deze organisaties zijn 

ervaren in aanvullende mantelzorg, 

ouderenzorg en hulp bij dementie. 

 

Home Instead Thuisservice 

Deze organisatie heeft een over-

eenkomst gesloten met Zilveren 

Kruis voor het bieden van onder-

steuning aan mantelzorgers met 

een aanvullende verzekering vanaf 

2 sterren. Om in aanmerking te 

komen moet je contact opnemen 
met een zorgcoach van Zilveren 

Kruis. Meer info voor onze regio 

krijg je via Claudia Schellekens, 

tel. 06 – 39 69 24 01, email 

CSchellekens@homeinstead.nl. Of 

kijk op www.homeinstead.nl.

 

 

 

 

 

 

Saar aan huis  

Vanaf 2021 kunnen verzekerden 

met een aanvullende zorgverzeke-

ring van Achmea/Zilveren Kruis, 

Menzis, CZ, ONVZ, ASR en VGZ 

in aanmerking komen voor een 

vergoeding voor deze vorm van 

respijtzorg. Ook hierbij geldt dat je 

vooraf toestemming nodig hebt van 

je zorgverzekering. Meer info krijg 

je via Judith Selle, tel. 077 –  

206 19 19 en 06 – 86 89 51 71, 

email judith.selle@saaraanhuis.nl. 

Of kijk op www.saaraanhuis.nl.  

 

De Mantelaar  

Deze organisatie zet in onze regio 

met name studenten in voor een 

aantal dagen (en nachten). Bij-

voorbeeld als de mantelzorger een 

paar dagen op vakantie wil, of de-

ze er vanwege een andere reden 

niet is. VGZ, Zilveren Kruis, Univé, 

Zorg & Zekerheid, Umc, IZZ, IZA, 

Prolife en Interpolis vergoeden de 

inzet van de Mantelaar. De erva-

ringen in onze gemeente in 2020 

met een student van de Mantelaar 

waren zeer positief. Kijk voor meer 

info op www.mantelaar.nl.  
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Weetjes 
Pgb-zorgbonus 

De PGB-zorgbonus is voor zorgver-

leners die tijdens de eerste corona-

crisis een uitzonderlijke prestatie 

hebben geleverd. De zorgverlener 

moet tussen 1 maart en 1 september 

2020 voor de budgethouder hebben 

gewerkt en hiervoor zijn betaald uit 

een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden 

waaraan een zorgverlener moet vol-

doen. Kijk voor meer informatie en 

aanvraag op www.svb.nl/nl/pgb/ 

nieuws-coronavirus/nieuwsbericht-

zorgbonus. 

 

Mantelzorgapp 

MantelzorgNL lanceert een handige 

app voor mantelzorgers, waarop je 

antwoorden vindt op diverse vragen. 

Bijvoorbeeld over coronamaatrege-

len, waar je terecht kunt met juridi-

sche vragen, wat er financieel gere-

geld is, hoe je werk en mantelzorg 

kunt combineren en wat je moet doen 

als je het even niet meer ziet zitten. 

Voor aanvullende informatie of een 

luisterend oor is één druk op de knop 

voldoende, om in contact te komen 

met de Mantelzorglijn. Je kunt de app 

downloaden via Google Playstore 

(Android) en App Store (iPhone). 

 

Boek ‘PGB natuurlijk!’ 

Freke Schoemaker heeft een 

(hand)boek geschreven met prakti-

sche informatie over het (aanvragen 

van een) PGB. Theorie en praktijk 

komen hierin samen. Het geeft een 

goed overzicht van wat er allemaal 

komt kijken bij een PGB. 

‘PGB natuurlijk! – Als je zèlf je zorg 

wilt regelen’ | Freke Schoemaker | 

Familycare support | ISBN 

9789464062809 | € 27,00. 

 

De Digi-Hulplijn 

Mensen die tegen problemen aanlo-

pen bij het gebruik van online dien-

sten, computer, laptop, smartphone 

of tablet, kunnen voor gratis onder-

steuning terecht bij de Digi-Hulplijn. 

Deze is op maandag t/m vrijdag van 

09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via tel. 

0800 – 15 08. Meer informatie vind je 

op www.dedigihulplijn.nl. 

 

Logeerhuis Kapstok in coronatijd 
De coronapandemie houdt de wereld in haar greep. Onze bewegingsvrij-

heid is sterk beknot, sociale contacten zijn tot een minimum beperkt en 

eenzaamheid ligt voor velen op de loer. Veel mantelzorgers hebben het in 

deze tijden extra zwaar. Vaak staan zij er alleen voor. Sommigen voelen 

zich overbelast. 
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“Juist nu is de behoefte aan onder-

steuning bij mantelzorgers groot”, zegt 

Judith Lemmen, manager van Logeer-

huis Kapstok in Venray. “Wij bieden de 

helpende hand, door degene die man-

telzorg ontvangt een tijdje bij ons te la-

ten logeren. De mantelzorger kan dan 

aan zichzelf toekomen en nieuwe 

energie opdoen om zijn of haar zorg-

taken weer op te pakken.”  

Kapstok was aanvankelijk enige tijd 

gesloten vanwege de coronacrisis, 

maar sinds afgelopen zomer is het lo-

geerhuis weer open. Uiteraard met in-

achtneming van alle veiligheids- en 

hygiënemaatregelen volgens de nor-

men van het RIVM. “Want gezond-

heid, veiligheid en welzijn van onze 

gasten en medewerkers staan altijd 

voorop”, zegt Lemmen. 

 

 

Wil je een kijkje komen nemen in het 

logeerhuis? Je bent van harte welkom. 

Voor het maken van een afspraak of 

voor meer informatie kun je terecht bij 

Judith Lemmen, tel. 0478 – 78 25 55 

of 06 - 19 66 39 04.  

Meer informatie vind je via 

www.logeerhuiskapstok.nl. 

 

 

 
 

Aftrek zorgkosten over 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel zorgkosten zijn aftrekbaar via de 

aangifte inkomstenbelasting. Denk 

daarbij aan bepaalde medicijnen, hulp-

middelen, reiskosten of ziektekosten, 

die niet door de zorgverzekeraar wor-

den vergoed. Aftrek van deze 'speci-

fieke zorgkosten' kan interessant zijn 

voor mensen die relatief veel gebruik 

maken van zorg, zoals chronisch zie-

ken, gehandicapten of ouderen. Dat 

komt omdat zij dan minder belasting 

hoeven te betalen. 

 

Maar welke aftrekbare zorgkosten zijn 

er precies en onder welke voorwaar-

den mag je van deze regeling gebruik 

maken?  

Op https://meerkosten.nl/belasting-

voordeel/aftrek-zorgkosten vind je een 

kort stappenplan voor deze aftrek. De 

aftrek van zorgkosten is helaas niet 

eenvoudig. Gelukkig zijn er veel orga-

nisaties die je hierbij kunnen helpen. 

Neem voor meer informatie contact op 

met jouw gehandicaptenorganisatie, 

patiëntenvereniging, ouderenorganisa-

tie, belastingwinkel of vakbond. Atten-

deer degene die je helpt op de website 

Meerkosten.nl voor uitgebreide uitleg, 

achtergrondinformatie en verwijzingen. 

Of maak gebruik van informatie op de 

volgende websites: 

 www.zorgwijzer.nl/faq/aftrekbare-

zorgkosten of 

 www.belastingdienst.nl/wps/wcm/co

nnect/nl/belastingaangifte/content/ov

erzicht-zorgkosten. 

 

 
  

http://www.logeerhuiskapstok.nl/
https://meerkosten.nl/belasting-voordeel/aftrek-zorgkosten
https://meerkosten.nl/belasting-voordeel/aftrek-zorgkosten
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‘’Mooie herinneringen en 
veel extra tijd’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia, een fitte en actieve vrouw, die je 

de leeftijd van bijna 81 jaar niet zou 

geven, vertelt samen met haar dochter 

Anita over hun tijd als mantelzorger en 

hoe ze nu de draad weer oppakken. 

Dat is nu niet zo heel eenvoudig, om-

dat door de coronamaatregelen het 

aantal contacten beperkt wordt en veel 

voorzieningen gesloten zijn. Zo is het 

VVV-kantoor, waar Mia werkt, geslo-

ten en ook de bridgeclub kan voorlopig 

niet bijeenkomen. Maar moeder en 

dochter gaan niet bij de pakken neer-

zitten, en gaan creatief om met de 

mogelijkheden die er nog wél zijn. Zo 

doet Mia trouw elke werkdag mee met 

het gymprogramma op de tv, of bestel-

len ze een lekkere maaltijd aan huis.  

Ze vertellen: “Martin had wel moeite 

met het accepteren van de gevolgen 

van zijn ziekte. Onze andere dochter/ 

zus is 16 jaar geleden overleden aan 

een hersentumor, daar leed hij erg 

onder. Het was altijd een actieve man, 

dus zijn ziekte viel voor hem niet mee. 

Wij stonden hierbij aan de zijlijn, wa-

ren machteloos en zagen zijn lijden.”  

Natuurlijk hebben ze altijd met liefde 

voor hem gezorgd. Ze hebben veel 

steun en begrip gehad van vrienden 

en bekenden. Zo waren er mensen die 

Martin in zijn rolstoel meenamen om 

een stukje te gaan wandelen. Of een 

buurvrouw die even een praatje kwam 

maken, zodat Mia even weg kon. Toen 

fietsen voor Martin te gevaarlijk werd, 

nam Mia de auto en reed naar een

 
 

terrasje, waar ze hun vrienden troffen. 

Zo hadden ze toch een uitje. 

Mede dankzij de geweldige thuiszorg 

kon Mia ook af en toe een dagje weg, 

wetende dat de zorg voor haar man 

goed geregeld was. Anita vond het erg 

fijn dat haar werkgever er geen pro-

bleem van maakte dat ze vaker thuis 

werkte, of op andere tijden. Zo kon ze 

overdag toch even naar pap, of hem 

meenemen voor een klein uitstapje. 

Nu Martin er niet meer is, is een stuk 

zorg weggevallen. Toen Martin naar 

de dagbesteding ging, moesten ze al-

tijd op de tijd letten, ervoor zorgen 

weer thuis te zijn als hij naar huis werd 

gebracht. Dat hoeft nu niet meer. De 

relatie vader-dochter is wel veranderd, 

maar, zo meldt Anita: “Ik kreeg er ook 

heel veel voor terug. Het was een heel 

bijzondere tijd. Na zijn overlijden ke-

ken we ernaar uit, samen lekker weg 

te gaan, maar toen kwam corona. Ik 

heb het gevoel dat ik me nog moet op-

laden, voor iets wat heel lang geleden 

gebeurd is.” Ondanks dat sommige 

bezigheden nu even niet meer moge-

lijk zijn, komt Mia de dag goed door. 

“Als ik behoefte heb om te praten, bel 

ik iemand op. We proberen zo goed 

mogelijk dingen weer op te pakken, 

anders val je in een gat, want we heb-

ben nu ineens veel extra tijd.” Anita 

vult aan: “Sta open voor nieuwe din-

gen, en zorg ervoor – ook tijdens het 

mantelzorgen – dat je je eigen bezig-

heden hebt en een netwerk opbouwt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia van den Munckhof zorgde jarenlang, samen met haar dochter  

Anita, voor haar man Martin, die aan Parkinson en Parkinson-dementie 

leed. In november 2019 overleed Martin op 85-jarige leeftijd, en vielen 

hun mantelzorgtaken opeens weg.  

Als je geen mantelzorger meer 
bent 

Tips voor als de man-
telzorg wegvalt 

 

Als de zorg voor je naaste wegvalt, 

gaat er een nieuwe fase van je leven 

in. Naast rouwen om het verlies, 

vraag je je misschien af hoe je een 

andere invulling gaat geven aan je 

dagelijks leven. Neem eerst ruim de 

tijd om te rouwen. En om uit te rusten. 

Maak tijd voor jezelf en voor ontspan-

ning. Voorkom dat je vlucht in te veel 

activiteiten, waardoor je jezelf uit het 

oog verliest. Je hoeft niet direct door 

te gaan. 

Stel jezelf eens de volgende vragen: 

 Wat heb ik over mezelf geleerd in 

de afgelopen periode? 

 Wat heeft het mantelzorgen voor mij 

betekend? 

 Aan welke dingen kwam ik niet toe 

in de afgelopen periode? Wat heb ik 

gemist? 

 Hoe wil ik verder gaan? Bijvoor-

beeld door vrijwilligerswerk te zoe-

ken. 

 Ga eenzaamheid tegen. Kijk voor 

een activiteit in de buurt eens op 

www.samentegeneenzaamheid.nl. 

 

Boek ‘Ode aan de eenzaamheid’ 

In dit boek biedt Marinus van den 

Berg een verrassend perspectief op 

eenzaamheid. Hij daagt ons uit: hoe 

kunnen we omgaan met onze funda-

mentele eenzaamheid? En kan alleen 

zijn toch ook zijn waarde hebben? 

‘Ode aan de eenzaamheid’ | Marinus 

van den Berg | Ten Have | ISBN 

9789025909055 | € 20,99. 
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Steunpunt Mantelzorg 
Beesel 

Vera Jacobs-Beurskens 

Bereikbaar maandag, dinsdag en 

donderdag  

T: 077 - 207 21 68  

E: mantelzorg@beesel.nl 

E: vera.jacobs@beesel.nl 

 

Facebook 

Mantelzorg Beesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe live-sessies behandeling 

Hersenz 

Vanwege het corona-virus worden er 

dit jaar landelijke online informatie-

sessies voor mensen met hersenletsel 

& naasten aangeboden via ZOOM.  

Voor degenen die niet in de gelegen-

heid zijn een online-sessie bij te wo-

nen, biedt SGL de mogelijkheid om 

kleinschalige informatiebijeenkomsten 

te bezoeken, waarbij de RIVM-maatre-

gelen in acht worden genomen. Op 

zaterdagochtend worden informatie-

sessies voor kleine groepjes georga-

niseerd. Een behandelaar en een er-

varingsdeskundige vertellen tijdens 

deze bijeenkomsten over de behande-

ling en zijn beschikbaar voor vragen 

en uitleg. Meer informatie vind je op 

www.hersenz.nl. 

Data: Zaterdag 13 maart, 3 april, 

19 juni, 10 juli, 25 septem-

ber en 10 oktober 2021.  

Tijdstip: 11.00 tot 12.00 uur. 

Locaties: Activiteitencentrum De 

Maashorst in Baarlo; en  

Business Center Urmond in 

Urmond. 

Aanmelden: via mail naar zorgbemid-

deling@sgl-zorg.nl o.v.v. je naam en 

die van je naaste, telefoonnummer, 

adresgegevens, locatie en voorkeurs-

datum. 

Nieuws 
Digitale bijeenkomst ‘Bordje Vol’ 

Hoe vol is jouw bordje? Veel mantel-

zorgers ervaren dat hun bordje (te) vol 

is. Zij kunnen niet altijd benoemen 

waar ‘m dat nou precies in zit. Bordje 

Vol is een methode die mantelzorgers 

spelenderwijs inzicht geeft in hun 

energievreters en -gevers, welke ver-

anderingen wenselijk zijn en wie daar-

bij kan helpen. Wil je kennis maken 

met Bordje Vol? Sluit dan aan bij de 

online bijeenkomst! 

Data: Maandag 29 maart + vervolg-

bijeenkomst op maandag 12 

april 2021.  

Tijdstip: 19.00 tot 20.00 uur. 

Locatie: online-bijeenkomst. 

Kosten:  geen. 

Aanmelden: vóór 24 maart 2021 via 

mantelzorg@beesel.nl.   

Veel mantelzorgers hebben reeds  in 

november 2020 een set van Bordje Vol 

in de mantelzorgtas ontvangen. Heb je 

geen set? Laat het even weten, dan 

krijg je deze van tevoren toegestuurd. 

 

Gespreksgroep dementie  

Op dit moment zijn we aan het over-

leggen om te kijken of we de ge-

spreksgroep (eventueel in een kleine 

setting) weer kunnen opstarten. 

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Vera Jacobs, tel.  

077 – 207 21 68 of email mantel-

zorg@beesel.nl. 

 

 

van het Steunpunt  

Mantelzorg 

Digitale cursus ‘Omgaan met psy-

chiatrie en/of verslaving’ 

Op 24 maart 2021 start de cursus 

‘Omgaan met psychiatrie en/of versla-

ving in de familie’. De cursus wordt 

gegeven door een preventiewerker 

van Vincent van Gogh en een mantel-

zorgondersteuner van Synthese, en is 

ook toegankelijk voor inwoners uit de 

gemeente Beesel. De cursus bestaat 

uit 6 bijeenkomsten. Onderwerpen die 

aan de orde komen: informatie over 

psychische en/of verslavingsproble-

men, balans draag-kracht-draaglast, 

grenzen stellen en zorgen voor jezelf. 

De cursus start online en zal op locatie 

verder gaan zodra corona dit toelaat. 

Data: Woensdag  24 + 31 maart en 

7, 14, 21 + 28 april 2021.  

Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur. 

Locatie: online-cursus. 

Kosten:  geen. 

Aanmelden: vóór 18 maart 2021 via 

email preventie@vvgi.nl of mantel-

zorg@beesel.nl, of tel. 088 - 478 78 17. 

 

Programma Alzheimer Café Reuver 

In verband met maatregelen rond het 

coronavirus heeft Alzheimer Café 

Reuver besloten de café-avonden 

voorlopig niet door te laten gaan.  

Voor actuele informatie kun je kijken 

op: www.alzheimer-nederland. 

nl/regios/noord-limburg/alzheimer-

cafe-regio-reuver. 

 

‘Je bent nu  
alleen maar alleen,  
om straks weer allemaal sa-
men te kunnen zijn. 

Colofon 
 

 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Steunpunt Mantelzorg Beesel 
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I: www.beesel.nl 
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Aanmelden / afmelden 

Mantelzorgers en professionals kunnen zich aanmelden voor deze gratis nieuws-

brief bij het Steunpunt Mantelzorg Beesel. 

Ben je geen mantelzorger meer en/of wens je geen informatie meer te ontvan-

gen? Laat het ons dan telefonisch of per mail weten! 
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