
U staat geregistreerd als mantelzorger. 

Dat betekent dat u vanaf 1 juni 2021 weer 

het mantelzorgcompliment op kunt komen 

halen. 

Met het mantelzorgcompliment willen we 

u graag bedanken voor alle goede zorgen. 

Uw zorg valt niet in geld te vergoeden. Toch 

willen we u, namens de gemeente Oisterwijk, 

deze kleine blijk van waardering geven. 

Omdat u het verdient! 

Het compliment bestaat uit drie 

cadeaubonnen met een totale waarde van 

€ 50,-. Mantelzorgers kunnen deze bonnen 

verzilveren bij de deelnemende winkeliers 

en horecabedrijven in de gemeente 

Oisterwijk. Welke dit zijn staat op www.

bezoekoisterwijk.nl. Het inleveren/invullen 

van het kennismakingsformulier en het 

ophalen van de bonnen kan vanaf 1 juni 

2021 tot 1 december 2021 op vertoon van uw 

legitimatiebewijs.

Waar en wanneer?

• Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 

uur in Tiliander te Oisterwijk

• Elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 

uur in Den Domp te Haaren

• Mantelzorgers uit Moergestel melden zich 

voor het compliment bij een vrijwilliger 

van Buurtgenoten. Neem voor meer 

informatie contact op met Petra Verheijen, 

013 513 23 51 of per e-mail: p.verheijen@

ziggo.nl 

• Op afspraak voor werkende mantelzorgers 

of mantelzorgers die niet onze gemeente 

wonen.  

Neem hiervoor contact op met Ingrid 

Oosterling, 06 171 63 091 of per e-mail: 

mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl 

Complimenten voor u!

adres Spoorlaan 82g • 5061 HD Oisterwijk   mail info.oisterwijkl@contourdetwern.nl

tel 013 528 40 80   internet www.contourdetwern.nl/oisterwijk

Corona duurt nu al een jaar. We horen 

steeds meer over de mentale gevolgen 

die de duur van de beperkingen, de 

genomen maatregelen en de druk op 

mantelzorgers hebben. 

Om erger te voorkomen, is het 

belangrijk om op tijd aan de bel te 

trekken. In deze krant besteden we 

daarom ruim aandacht aan mentaal 

welzijn. We noemen een aantal 

organisaties dicht bij u, waarbij u, 

afhankelijk van uw vraag, terecht kunt. 

Voor meer algemene informatie 

over mantelzorg en het coronavirus 

verwijzen wij u naar de site van 

Mantelzorg.NL. www.mantelzorg.nl/

mantelzorg-en-het-coronavirus/ 

U kunt ook telefonisch contact 

opnemen met de mantelzorglijn: 

030 760 60 55

Mantelzorgkrant
Oisterwijk

Mantelzorg en 
corona

voorjaar 2021
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Somber en gespannen?
Tips om hier iets aan te 
doen...

www.mantelzorg.nl

Mantelzorg NL is de landelijke vereni-

ging voor iedereen die zorgt voor een 

naaste.

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

Digitaal contactpunt voor mantelzor-

gers in Nederland.

www.werkenmantelzorg.nl

Voorlichting voor de mantelzorger  

dieeen baan en/of betrekking buitens-

huis heeft.

www.jongemantelzorgers.nl

Website speciaal voor jonge mantel-

zorgers. Stuur via deze site een e-card

of maak de test.

Voor jongeren:

www.brusjes.nl

www.kopstoring.nl

www.brainkids.nl

www.sensoor.nl

Sensoor is de opvolger van de

SOS-telefoon. Uw kunt bellen, chatten

of mailen.

www.zorgsite.nl

www.zorgvoorelkaar.com

Dementie: 

www.dementelcoach.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.dementie.nl

Voor vakanties met zorg:

www.deblauwegids.nl

 

voor respijtzorg:

www.handeninhuis.nl

www.wehelpen.nl

Het is begrijpelijk dat u zich soms somber, 

gespannen of misschien zelfs angstig voelt 

door het coronavirus. Dat kan als u alleen 

bent, maar ook als u samen met andere 

mensen woont. 

Hieronder enkele tips om hier iets aan te 

doen:

• Een gezonde leefstijl helpt om mentaal 

fit te blijven. Eet gezond en zorg voor 

voldoende slaap en beweging.

• Het helpt om af en toe een pauze te 

nemen van uw werk of van de drukte 

thuis. 

• Structuur in uw dag helpt ook. Sta 

bijvoorbeeld elke dag op dezelfde 

tijd op. Maak een planning voor uw 

(thuiswerk)dag en neem geregeld een 

korte pauze.

• Gebruik liever geen alcohol of drugs om 

met uw emoties om te gaan. 

• Verminder uw zorgen en ongerustheid 

door minder vaak te kijken of te 

luisteren naar berichtgeving in de 

(sociale) media. 

• Ga af op feiten. Bezoek betrouwbare 

informatiebronnen, zoals de 

websites van de Rijksoverheid, de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of 

het RIVM. 

• Praat over uw emoties. Krop ze niet 

op. Praten met mensen die u vertrouwt 

kan helpen. Hou contact met vrienden, 

familie en collega’s via e-mail en 

telefoon.

• Zoek contact met een getrainde 

vrijwilliger of professionele hulpverlener, 

als u er met uw omgeving niet uitkomt.

• Ook kunt u bij aanhoudende klachten 

bij uw huisarts terecht. De huisarts 

kan u snel de juiste soort hulp bieden 

en doorverwijzen naar andere 

hulpverleners zoals een psycholoog of 

een therapeut.

Interessante 
links
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Nieuw zorgbuddyproject 
voor mantelzorgers in 
Brabant

Als mantelzorger zorgt u intensief voor 

een naaste die een ziekte of een beperking 

heeft. Het is daarbij van belang dat u zelf 

gezond en in balans blijft. 

Soms is het moeilijk om die balans te bewa-

ren. Een belangrijk onderdeel in het e-learn-

ing programma ‘Mantelzorg in Balans’ is dat 

u anders gaat denken, dat u leert hulp te 

vragen en voor uzelf op te komen. U krijgt 

daardoor meer energie en komt hiermee in 

balans. 

U leert stil te staan bij uw eigen situatie en 

waar nodig veranderingen aan te brengen. 

De e-learning maakt het mogelijk de theorie 

in uw eigen tijd en tempo door te nemen. De 

gratis e-learning biedt o.a. theorie, opdrach-

ten, filmpjes en een eigen set kaarten voor 

‘Bordje vol’.

Aanmelden

mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl. 

U kunt uzelf op ieder moment aanmelden 

voor het online gedeelte. U krijgt dan van 

ons een code waarmee u kunt inloggen.

U kunt alleen goed voor een ander 

zorgen als u de zorg kunt combineren 

met andere belangrijke dingen in uw 

leven zoals: werk, gezin, vrienden, 

studie en ontspanning. Daarvoor 

bestaat er vervangende zorg. Ook 

wel respijtzorg genoemd.

Er zijn verschillende manieren om 

de zorg voor uw familielid, vriend of 

buur met anderen te delen. Dit kan 

met vrienden, familie of buren of 

met vrijwilligers. Het kan één keer of 

vaker en bij u thuis of ergens anders. 

Welke zorg u kiest hangt af van uw 

wensen en de wensen van degene 

voor wie u zorgt. Soms wordt de zorg 

door de gemeente betaald en soms 

loopt de vergoeding (ook) via de 

zorgverzekeraar..

Maar hoe vind je nu de juiste 

vervangende zorg, die past bij jouw 

specifieke situatie?

Mantelzorg.NL heeft hier een handige 

wegwijzer voor ontwikkeld waarbij 

u kunt invullen voor wie u zorgt en 

wat u precies zoekt. U krijgt dan een 

passend aanbod te zien. 

Voor meer informatie: 

www.mantelzorg.nl/ik-zoek-

vervangende-zorg/

Lukt het u niet om dit via de computer 

in te vullen? Neem dan contact op 

met Steunpunt Mantelzorg Oisterwijk 

via 06 171 63 091 / 013 528 40 80 en 

vraag naar Ingrid Oosterling. 

Dan kijken we naar een mogelijkheid 

om het samen in te vullen en kijken 

we ook meteen naar het aanbod in 

Oisterwijk.

Vervangende zorg 
voor mantelzorgers 
(Respijtzorg)

Verwacht:
e-learning ‘Mantelzorg 
in Balans’

De Brabantse GGD’en hebben samenwer-

king gezocht met Help de Helden. Op deze 

manier is een zorgbuddysysteem ontstaan 

waar mantelzorgers, zolang de coronacri-

sis duurt, terecht kunnen voor een vaste 

zorgbuddy. 

De zorgbuddy is een deskundige Brabantse 

ggz-professional die (na werktijd, naast zijn 

reguliere werk), op vrijwillige basis, onder-

steuning gaat bieden aan één mantelzorger. 

De mantelzorger en zorgbuddy spreken 

samen af hoe zij de ondersteuning vorm 

willen geven. Bijvoorbeeld door telefonisch 

of WhatsApp contact.

Aanmelden

www.ggdhvb.nl/zorgbuddy

Meer informatie

corona.zorgbuddyproject@ggdhvb.nl of bel 

naar het klantcontactcentrum van de GGD 

088 368 68 58.

http://mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl
http://www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg/
http://www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg/
http://corona.zorgbuddyproject@ggdhvb.nl
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Eerste krachtgroep voor 
mantelzorgers met succes 
afgerond

Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van 

ContourdeTwern Oisterwijk. U kunt van 

het Steunpunt gebruik maken wanneer u:

Informatie en advies nodig hebt: over PGB, 

professionele zorg, wettelijke regelingen, 

respijtzorg, vakantiemogelijkheden, omgaan 

met het ziekteproces etc.

Uw verhaal wilt vertellen: 

een gesprek met een mantelzorgcoach kan u 

een steuntje in de rug geven.

Praktische hulp nodig heeft: 

U kunt uw zorg (tijdelijk) overdragen aan 

professionals en vrijwilligers.

Behoefte heeft aan deelgenoten contact: 

U kunt o.a. deelnemen aan: 

• Mantelzorgcafé Oisterwijk, 

• mantelzorg cursussen, 

• NAH-café Tilburg, 

• Parkinson/MS contactgroep ‘Voor 

elkaar’,

• Inloophuis Midden-Brabant: voor 

mensen met kanker en hun naasten,

• Alzheimercafé, 

• Dag    van de Mantelzorg. 

Steunpunt Mantelzorg

tel. 06 171 63 091 (b.g.g. 013 520 40 80)

Ingrid Oosterling

ingridoosterling@contourdetwern.nl 

Vrijwillige Thuishulp

06 831 99 329 (b.g.g. 013 520 40 80)

Annemarie Kleian

annemariekleian@contourdetwern.nl

In maart 2021 is de Krachtgroep voor Man-

telzorgers van start gegaan. Het plan lag 

er al langer, maar vorig jaar moesten we 

helaas vroegtijdig stoppen in verband met 

de uitbraak van corona. 

Wij (Ingrid Oosterling (ContourdeTwern) en 

Juul van Schaijk (Farent)) waren ontzettend 

blij dat we dit jaar met de juiste voorzorg-

maatregelen toch konden starten. In een 

kleine groep, van 6 personen, zijn we met el-

kaar het gesprek aan gegaan over de rol van 

mantelzorger en alle obstakels die je daarbij 

tegen kunt komen. In groepsverband zijn 

we gaan kijken op welke vlakken verlichting 

mogelijk is en hoe dit aan te pakken.

Wij zijn blij te horen dat de Krachtgroep 

mooie dingen heeft opgeleverd. 

Zo gaven deelnemers aan: 

‘Ik ben meer gaan kijken naar wat wél kan 

i.p.v. wat niet meer kan.’

‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.’

‘Het was erg gezellig en ik heb meer inzicht 

gekregen in mijn situatie.’

Alle deelnemers gaven aan de Krachtgroep 

voor Mantelzorgers aan te bevelen bij ande-

ren.  

Wij kijken er dan ook naar uit om dit najaar 

nogmaals een groep te starten. De Kracht-

groep bestaat uit vier bijeenkomsten van 

2,5 uur. Mocht u denken dat dit mogelijk iets 

voor u is, neem dan contact op met Ingrid 

Oosterling, 06 171 63 091 of mail naar: 

mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl 
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Elke dag een wandeling maken is 

belangrijk en goed voor uw fysieke en 

mentale gezondheid. 

U bent productiever en ener-gieker 

na het lopen van een “ommetje”. 

Ook helpt het u om te onthaasten en 

verbetert het uw creativiteit. 

De Ommetje-app helpt daarbij.

Start met vrienden, familie of collega’s 

een eigen wandelcompetitie of ga 

de uitdaging aan tegen de rest van 

Nederland. Hierdoor kunt u op een 

leuke manier samen wandelen, 

zonder dat u fysiek op de dezelfde 

locatie bent. Zo motiveert u elkaar 

om dagelijks een ommetje te maken. 

De Ommetje-app is ontwikkeld met 

hoogleraar Neuropsychologie 

Erik Scherder. 

Hij vertelt na iedere wandeling een 

interessant hersenfeitje. Download 

gratis de Ommetje-app, kom hogerop 

in de ranglijst, speel alle medailles vrij 

en word de fitste van uw team! 

Dé Nr.1 wandelapp van Nederland! 

Bron: site Hersenstichting

Aanmelden en meer informatie: 

www.hersenstichting.nl/ommetje/

Wandel je 
hersenen 
gezond

Veel mantelzorgers vragen zich af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren. En of ze tege-

lijkertijd een prik kunnen halen met degene voor wie ze zorgen. Dat is helaas tot op heden 

niet mogelijk. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de vaccinatieplanning. 

PGB-zorgverleners krijgen wel voorrang. Dit zijn zorgverleners die betaald worden uit een 

persoonsgebonden budget. Het lijkt erop dat de begrippen mantelzorger en PGB-zorgverlener 

in de communicatie soms door elkaar worden gehaald. Wellicht doordat mantelzorgers soms 

ook via een PGB zorg aan hun naaste verlenen. In dat geval krijgen ze wél voorrang. Omdat 

ze pgb-zorgverlener zijn. Bent u ‘puur’ mantelzorger en géén PGB-zorgverlener, dan krijgt u 

helaas dus géén voorrang. 

Vaccineren en mantelzorg: 
de stand van zaken

Gesprekken bij zingeving- en 
levensvragen

Soms loopt het leven, voor degene waarvoor 

u zorgt, anders dan u beiden had gehoopt 

of verwacht. Zeker wanneer iemand ouder 

wordt en de gezondheid achteruit gaat. 

Mensen vallen weg en steeds vaker heeft 

uw partner, moeder of vader vragen over de 

zin van het leven. Zij blikken terug op het 

leven en kijken misschien ook vooruit naar 

het einde. Het is niet verwonderlijk dat er 

dan vragen opkomen die hier mee te maken 

hebben. Vragen waarover wordt gepiekerd, 

waardoor men slechter slaapt of waarvan 

men stress ervaart. 

Door corona worstelen nog meer mensen 

met gevoelens van onzekerheid, onveiligheid 

en eenzaamheid en zingevingsvragen. In al 

deze gevallen kunt u terecht bij de Praktijk 

voor Levensvragen. Dit is een onderdeel van 

het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zij gaan 

met u het gesprek aan. De gesprekken vin-

den plaats bij u thuis of op een andere plek 

die u prettig vindt. 

Aanmelden: 013 462 87 30 of mail naar 

levensvragen@zmbr.nl. 

Meer informatie: www.zmbr.nl/levensvragen 

http://www.hersenstichting.nl/ommetje/ 

