
Samen leven in Vught

Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

MANTELZORGCONSULENTEN VAN WEGWIJS+ 
ZIJN ER VOOR U

Mantelzorgconsulenten Wegwijs+
Twijfel dan niet en neem contact op met de 
mantelzorgconsulenten van Wegwijs+. Zij bie-
den kortdurende ondersteuning door het luis-
teren naar uw verhaal tot aan het meedenken 
over de balans tussen zorg, werk en privé. 

Er is in de volle breedte aandacht voor uw 
persoonlijke situatie. Een mantelzorgconsulent 
luistert, denkt mee en probeert samen met u 
een oplossing te vinden, zodat u kunt blijven 
mantelzorgen. Denk hierbij aan het inzetten 
van een vrijwilliger in de situatie van uw naaste, 
maar ook aan de inzet van professionele hulp 
in uw eigen situatie als er sprake is van overbe-
lasting. Ook is er aandacht voor uw sociale net-
werk of die van uw naaste, en wat dit netwerk 
voor u kan betekenen. 

Zorg goed voor uzelf
Als u voor een ander zorgt, is het ook belang-
rijk om goed voor uzelf te zorgen. Door ande-
ren om hulp te vragen, in contact te komen met 
medemantelzorgers om ervaringen te delen, 
uw gevoelens te delen en om de zorg af en 
toe los te laten, voorkomt u overbelasting. Lukt 
het u niet om een goede balans te vinden tus-
sen het zorgen voor uzelf en het zorgen voor 
een ander? Maakt u niet genoeg tijd voor uzelf 

vrij? Hoe gaat u om met tegenslagen? En stelt 
u wel duidelijke grenzen? Wilt u antwoorden 
en oplossingen op dit soort vragen, neem dan 
contact op met de mantelzorgconsulenten van 
Wegwijs+. 

Jonge mantelzorger  
Als jij thuis een familielid hebt die veel zorg 
nodig heeft omdat hij of zij langdurig ziek is, mag 
jij jezelf jonge mantelzorger noemen. Langdurig 
ziek zijn kan op veel verschillende manieren, 
zowel lichamelijk als geestelijk. Iemand met een 
psychische ziekte of verslaving kan net zo veel 
hulp nodig hebben als iemand met een lichame-
lijk ziekte of handicap.  

Ook jonge mantelzorgers vinden het heel 
vanzelfsprekend om te helpen. Maar dat valt 
niet altijd mee. Het is belangrijk dat mantelzorg 
goed te combineren is met je school en dat er 
daarnaast ruimte is om leuke dingen te doen. 
Dat je voor iemand zorgt is gewoon. Meestal 
gaat het goed, maar soms kan het ook zwaar 
zijn. Erover praten is dan belangrijk, dat lucht 
op en maakt ondersteuning mogelijk. Je zal zien 
dat er meer kan dan je denkt! 

Meer weten? 
Wegwijs+ 073 65 80 750 of wegwijs@vught.nl

‘MANTELZORGEN. JE HOEFT HET NIET ALLEEN 
TE DOEN’
Een oproep die regelmatig in het 
Klaverblad heeft gestaan om mantelzor-
gers een hart onder de riem te steken. 
Een oproep om aan te geven dat ieder-
een hulp kan vragen. Altijd.

Hulp vragen dat klinkt heel eenvoudig, maar dat 
is het zeker niet. De eerste stap is acceptatie. 
Het accepteren dat u het als mantelzorger het 
mantelzorgen niet meer volhoudt. Accepteren 
dat u het kortom niet meer weet. Dan de uit-
eindelijke stap. Het vragen om hulp. Maar aan 
wie? Waar kan ik terecht?

Mantelzorgen. Hoe doen we dat samen?
Afgelopen maanden hebben Welzijn Vught en 
Wegwijs+ twee netwerkbijeenkomsten geor-
ganiseerd voor organisaties werkzaam in Vught, 
die zich inzetten voor mantelzorgers, op hun 
eigen manier. Hieruit is een mooi resultaat ont-
staan: het Mantelzorg Netwerk Vught. We gaan 
samenwerken in een netwerk, zodat iedere 
mantelzorger zo goed mogelijk geholpen kan 
worden. En daar zijn we trots op. We zoeken 

elkaar bewust op, delen ervaringen en kennis 
met elkaar, bundelen krachten en werken nauw 
samen. 

Wat betekent dit voor u? 
Het Mantelzorg Netwerk Vught wil u, de 
Vughtse mantelzorger, zo goed mogelijk berei-
ken, informeren en ondersteunen. We vinden 
het belangrijk dat u weet waar u met uw vragen 
en zorgen terecht kunt. Want u hoeft het echt 
niet alleen te doen. De Sociale Pagina helpt u 
alvast op weg.

Mantelzorgen is een belangrijk onderdeel van 
uw dagelijks leven geworden. Het is daarom 
heel belangrijk goed voor u zelf te blijven 
zorgen. 

Wij helpen u daar graag bij!

Namens Mantelzorg Netwerk Vught
Yvonne Kolmans, welzijnswerker Welzijn Vught 
en Ilse van Dinteren, projectleider Wegwijs+

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Zorgen voor familie, 
vriend(in), kennis of buur is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. En vaak doet 
u het uit liefde voor elkaar. Maar wat als u, als mantelzorger, vragen hebt of het fijn 
vindt dat er iemand meedenkt over uw situatie? 

LOTGENOTENCONTACTGROEP DEMENTIE 
VUGHTERSTEDE
‘Bij een lotgenotencontactgroep vindt u herkenning, begrip en bemoediging in het traject dat u als 
mantelzorger aflegt.’

Als mantelzorger komt u in een wereld 
terecht waar u nauwelijks besef van hebt. 
Regelmatig komt het voor dat de mantel-
zorger bij de eigen familie of vrienden maar 
moeilijk emotionele steun vindt. Om bijvoor-
beeld te laten weten wat hij of zij dagelijks 
meemaakt. Ook gebeurt het dat er in het 
begin aandacht van familie of anderen uit de 
omgeving is voor degene met beginnende 
dementie, maar dat dit langzaam weer ver-
mindert. Deze omgeving realiseert zich dan 
niet dat hiermee ook de mantelzorger het 
gevoel krijgt er alleen voor te staan.

Lotgenotencontactgroep
Lotgenotencontact is een mogelijkheid om 
mantelzorgers uit een hele andere sociale 
omgeving te treffen, ervaringen uit te wisselen 
en uw hart te luchten. U praat met mensen 
die in een vergelijkbare situatie zitten omdat 
zij ook een partner hebben met dezelfde pro-
blematiek. U kunt uw verhaal vertrouwelijk 
vertellen aan mensen die ervoor open staan. 
U ontdekt dat er anderen zijn met dezelfde 
gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid. 
U vindt herkenning, begrip en bemoediging in 
het moeilijke traject dat u als mantelzorger 

aflegt. Omdat er deelnemers zijn waarvan de 
partners in een heel verschillend stadium van 
dementie verkeren, hoort en krijgt u tips over 
veel dingen waar u tegen aan loopt. Het kan 
daarnaast ook confronterend zijn. Als u van 
een lotgenoot hoort wat zijn/haar partner 
met dementie allemaal heeft meegemaakt in 
een verpleegtehuis.

Hoe komt een lotgenotencontactgroep 
tot stand?  
Bij Stichting Vughterstede bestaat er al een 
aantal jaar een lotgenotencontactgroep van 
ongeveer 8 personen. Deze groep wordt 
geleid door de coördinator mantelzorgonder-
steuning van Vughterstede. Zij komen maan-
delijks 1,5 uur bij elkaar. De deelnemers wor-
den via verschillende invalshoeken bij elkaar 
gebracht. Dit kan zijn via de huisarts, via con-
tacten uit het Alzheimer/GeheugenCafé of via 
de casemanager dementie. Wilt u meer infor-
matie over de lotgenotencontactgroep, neem 
dan contact op met Marianne van Boxtel, 
Coördinator Ondersteuning Mantelzorg bij 
Vughterstede via tel. 06 40 08 80 24.

Een mantelzorgende lotgenoot

Er zijn steeds meer mensen die te maken krijgen met dementie. Hierdoor is ook 
het aantal mantelzorgers dat hen omringt de laatste jaren sterk toegenomen. Veel 
van deze mensen hebben behoefte aan contact met andere mantelzorgers. Een 
lotgenotencontactgroep biedt deze mogelijkheid. U ontmoet daar gelijkgestem-
den uit een hele andere sociale omgeving. 

MANTELZORGPLUIM 2021
Online aanvragen 

De Mantelzorgpluim bestaat uit een VVV-bon. 
Er wordt één Mantelzorgpluim per adres (van 
zorgvrager) uitgegeven. De uitreiking vindt 
in november plaats tijdens de Dag van de 
Mantelzorg of op een ander moment door een 
mantelzorgconsulent.

Online aanvragen
Bent u zorgvrager en wilt u graag dat uw man-
telzorger de Mantelzorgpluim ontvangt? Vul dan 
online het registratieformulier in. Het formulier 
vindt u op www.wegwijsplus.vught.nl/
mantelzorgpluim-2021

Hebt u vorig jaar een Mantelzorgpluim ontvan-
gen en bent u nog steeds mantelzorger? Vul dan 
samen met degene die u verzorgt (de zorgvra-
ger) het online formulier in.

Vragen of hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit for-
mulier, neem dan contact op met Wegwijs+ 
via wegwijs@vught.nl of via tel. 073 65 80 
750. Ook voor vragen en informatie over de 
Mantelzorgpluim en registratie kunt u hier 
terecht.

Net als vorig jaar reikt de gemeente Vught, als blijk van waardering, Mantelzorgpluimen 
uit aan mantelzorgers. De Mantelzorgpluim is aan te vragen door de zorgvrager. Dit 
is degene die de zorg krijgt.



Samen leven in Vught

‘ZORGOPPAS ONTLAST ONS HELE GEZIN!’
Astrid is getrouwd met Rob. Zij hebben samen drie kinderen. Noa van 8 heeft het 
syndroom van Down. Lola is de vaste oppas van het gezin. Astrid vertelt waarom 
Zorgoppas zo belangrijk is voor haar gezin en wat zij, als gezin, nu wél kunnen doen. 

Uw aanspreekpunt in de gemeente 
Vught op het gebied van werk en 
inkomen, begeleiding en wonen, jeugd 
en gezin, zorg en hulp. 

Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 of via 
wegwijs@vught.nl. www.Wegwijsplus.Vught.nl

   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught       

NIEUW IN VUGHT
Nieuwsbrief Mantelzorg Netwerk Vught
Vanaf eind september hebben we in Vught een nieuwsbrief die gericht is op onder-
steuning van mantelzorgers. Wilt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden? Dan 
kunt u mailen naar mantelzorgvught@welzijnvught.nl

LOTGENOTENGROEPEN DOOR YPSE
Voor mantelzorgers en kinderen/jongeren die in stressvolle 
gezinssituaties opgroeien
Voor (jonge) mantelzorgers is het belangrijk dat zij een balans vinden tussen het 
zorgen voor een naaste en het zorgen voor zichzelf. Om dat te bereiken biedt Ypse 
lotgenotengroepen aan waarin de mantelzorgers met elkaar ervaringen delen, steun 
en erkenning vinden. 

Waarom is Zorgoppas zo belangrijk 
voor jullie?
‘Noa heeft soms last van gedragsproblemen en 
dit heeft nogal wat impact op het hele gezin. 
Als dit allemaal te lang duurt, functioneer je 
op de rand van een burn-out, heb je geen tijd 
meer voor elkaar of voor je andere kinderen. 
Je wil graag een leuke ouder zijn, die niet 
constant moppert. Wij en onze kinderen had-
den direct een klik met de oppas. We zetten 
haar heel flexibel in, de ene week wat meer, 
de andere week wat minder. Wij gaan dan 
op bezoek, naar het sporten van de andere 
kinderen kijken en een avondje weg. Tijdens 
de lockdown waren alle drie de kinderen 
thuis. We hebben toen de oppas, juist overdag, 
meer ingezet.

Konden jullie de zorg direct loslaten 
toen de Zorgoppas kwam?
Het is natuurlijk erg spannend, maar omdat 
we direct een klik hadden met Lola, was dat 
makkelijker. Het is ook belangrijk om open te 
communiceren. Onze kinderen vragen nu zelfs 
wanneer Lola weer komt. Voor ons ontzet-
tend fijn om het dan even los te laten. Lola 
weet precies hoe ze om moet gaan met Noa, 
maar ook voelt zij aan hoe het gaat tussen 
onze drie kinderen.

Wat doet de Zorgoppas met jullie 
kinderen?
Onze Zorgoppas onderneemt van alles met 

de kinderen, zoals bijvoorbeeld naar het bos 
gaan, naar de speeltuin of lekker een spelletje 
doen. Ze krijgt het zelfs voor elkaar om Noa 
werkjes te laten doen, wat mij niet lukt. Vorig 
jaar is Lola met ons mee op vakantie gegaan. 
We hebben nog nooit zo’n fijne vakantie 
gehad. We hadden tijd voor elkaar en voor de 
andere kinderen. Noa krijgt daar dolfijnthe-
rapie wat haar erg helpt in haar ontwikkeling. 
We hebben al gevraagd of Lola dit jaar weer 
meegaat.

Wat zijn eventuele andere oplossingen 
voor Noa als opvang, maar waarom heb-
ben jullie toch voor Zorgoppas gekozen?
Een alternatief is om voor de avonduren 
familie/vrienden te vragen, maar die doen 
al zoveel voor ons. Voor overdag is er een 
Buitenschoolse opvang (BSO), maar dat is 
geen optie voor Noa  vanwege overprikkeling. 
Lola zorgt voor rust en is flexibel in te zetten.’ 

(Bron: Zorgoppas)

MANTELZORGMAKELAAR 
Wat kan hij/zij voor u doen?
‘‘Mantelzorgers ervaren de inzet van een mantelzorgmakelaar als positief en vinden het meestal jammer 
dat ze niet eerder ‘aan de bel’ hebben getrokken.’  

Een mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers 
met alle regeltaken rond de zorg; van zorg, wel-
zijn, wonen, inkomen en financiën tot wet- en 
regelgeving etc.  Zij helpen met vragen, zoals: 
Waar moet ik zijn voor de juiste zorg? Welke 
mogelijkheden zijn er? Hoe moet ik dat aan-
vragen? Welke formulieren moet ik daarvoor 
invullen? Hoe werkt het als degene waarvoor 
ik zorg, opgenomen wordt? Heb ik recht op 
zorgverlof? Daarnaast helpt de mantelzorg-
makelaar mantelzorgers om de balans tussen 
zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. 

Mantelzorgmakelaar vertelt:
‘Het zorglandschap zit ingewikkeld in elkaar en 
daarbij worden mantelzorgers nog te vaak in 
het ‘zorgdoolhof’ van het kastje naar de muur 
gestuurd. Wij zijn er om u te ondersteunen en 
verder op weg te helpen. Ons werk begint met 
een persoonlijk gesprek met de mantelzorger. 
We brengen eerst uw situatie in kaart en 
proberen samen met u de hulpvraag duidelijk 
te krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het 
op een rij zetten van de mogelijkheden, het 
zoeken van geschikte zorgverleners of het 
bijstaan bij een belangrijk gesprek. We geven 
u informatie en als u dat graag wilt, nemen we, 
met uw toestemming, regeltaken over van u en/

of uw zorgvrager. Doordat wij onafhankelijk zijn, 
kunnen we met een open en eerlijke blik naar 
uw situatie kijken. Wij hebben kennis van de 
diverse relevante wetten zoals: de Jeugdwet, de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz). De vraag van u als man-
telzorger blijft altijd het uitgangspunt. U houdt 
altijd zelf de regie. 

We zien dat anderen ondersteuning voor man-
telzorgers ook steeds belangrijker gaan vinden. 
Zo ook zorgverzekeraars. Er zijn nu verschil-
lende aanvullende zorgverzekeringen die de 
inzet van de mantelzorgmakelaar vergoeden’.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze functie of kun-
nen wij als mantelzorgmakelaar iets voor u 
betekenen? Kijk dan voor meer informatie op 
de website van onze beroepsvereniging BMZM 
of neem contact op met: 

•  Moniek van Nistelrooij via 06 51 98 71 19 
www.mantelzorgmakelaar-moniek.nl 

•  Margo van den Berg via 06 48 80 11 27  
www.mantelzorgmakelaars.com

Er komt veel op mantelzorgers af. Naast de zorg en begeleiding die een mantelzor-
ger biedt, moet er meestal veel uitgezocht en geregeld worden. Daarnaast is elke 
zorgsituatie anders. Verschillende vragen spelen bij mantelzorgers. Als er zo veel 
vragen zijn, is het fijn als er een onafhankelijke deskundige is die u kan ondersteunen. 
Een mantelzorgmakelaar is zo iemand. 

Op deze pagina hebt u al een en ander kun-
nen lezen over het Mantelzorg Netwerk 
Vught. We werken vanaf nu samen met alle 
organisaties in Vught die iets organiseren 
voor mantelzorgers. Het aanbod van wat 
er georganiseerd wordt is groot, maar vaak 
moeilijk te vinden. Met deze nieuwsbrief 

willen we mantelzorgers en alle mensen die 
iets met mantelzorgers te maken hebben, 
informeren over datgene wat er in Vught 
voor mantelzorgers wordt gedaan. Ook is 
er ruimte voor andere informatie waar u, als 
u te maken hebt of krijgt met mantelzorg, 
mogelijk iets aan kunt hebben.

Veel mensen zorgen voor iemand in hun naaste 
omgeving. Bijvoorbeeld omdat die persoon 
chronisch ziek is, een beperking heeft of al wat 
ouder is en hulp nodig heeft. We spreken dan 
van mantelzorg. Mantelzorger zijn is een grote 
verantwoordelijkheid en heeft veel invloed 
op iemands leven. Ook kinderen en jongeren 
kunnen mantelzorgtaken hebben, bijvoorbeeld 
voor een ouder of broer/zus. 

Gepast aanbod voor alle leeftijden
Ypse biedt gepaste hulp aan mensen van alle 
leeftijden met psychische problemen. Thema´s 
die bij de lotgenotengroepen onder andere 
besproken worden, zijn: grenzen aangeven, 
omgaan met stress, inzicht in psychische ziek-
tebeelden, omgaan met gevoelens en hulp 
zoeken.

Aanbod voor kinderen/jongeren
a)  Kinderen van ouders met psychische pro-

blemen (KOPP) en/of verslavingsproblemen 
(KOV)

  Er zijn groepen voor verschillende leeftij-
den:

-  Piep zei de Muis voor kinderen van 4 t/m 8 
jaar

-  Doe-Praatgroep voor kinderen van 9 t/m 12 
jaar. Deze groep is gestart op 15 september 

-  Jongerengroep voor jongeren van 12 t/m 16 
jaar. Start nieuwe groep: 27 september

-  Kopstoring voor jongeren van 15 t/m 25 
jaar: www.kopstoring.nl 

b)  Brussengroep voor kinderen die een broer 
of zus hebben met een beperking of die op 
een andere wijze extra aandacht behoeven

-  Mini brussengroep voor kinderen van 5 t/m 
8 jaar. Deze groep is gestart op 14 septem-
ber

-  Brussengroep voor kinderen van 8 tot 13 
jaar. Start nieuwe groep: 3 november

Aanbod voor volwassenen
a)  Volwassenen die zijn opgegroeid met een 

ouder met psychische problemen (KOPP) 
en/of verslavingsproblemen (KOV).

  Leeftijdscategorie: vanaf 23 jaar. Deze groep 
is gestart op 14 september

b)  Familieleden en betrokkenen van en naas-
ten van mensen met psychische problemen

  Dit kunnen ouders, kinderen, partners, 
broers/zussen zijn. Vaak zijn ze ook man-
telzorger van de persoon met psychische 
problemen. Start nieuwe groep: 6 oktober

c)  Voor ouders met psychische problemen en/
of verslaving of stress met vragen over de 
opvoeding: www.kopopouders.nl 

Alle lotgenotengroepen zijn gratis. Er wordt 
geen dossier aangelegd en een doorverwijzing 
van de huisarts is niet nodig. Voor meer infor-
matie over bovenstaande groepen en aanmel-
ding ga naar www.ypse.nl/preventie. Voor vra-
gen: Ingrid van der Leegte, preventiemedewer-
ker i.vander.leegte@ypse.nl / 06 22 83 76 46.


