
alkmaar.nl/mantelzorg

Mantelzorg: mooi,  
maar niet altijd makkelijk
Magazine voor u als partner, vader, moeder, broer, zus, tante,  
oom, buurman, buurvrouw, vriend, vriendin, zoon, dochter…

wmo

U bent mantelzorger als:
 
 

 Praktische hulp bij regeltaken

 Onderbreking van de zorg

 Technische oplossingen

 Mantelzorgcompliment

 Vrijwilliger aan huis

  Begeleiding zoeken ondersteuning

 Emotionele ondersteuning

 Huishoudelijke hulp

 
 

Hoe regel ik het?
Op pagina 6 en 7 van deze uitgave staat een  
overzicht van welke ondersteuning er is, zie ook  

 www.alkmaar.nl/mantelzorg

Of neem contact op met het Mantelzorgcentrum
 www.mantelzorgcentrum.nl
 072 – 56 27 618
 info@mantelzorgcentrum.nl

Mantelzorgcompliment 
De gemeente Alkmaar heeft respect en bewondering 
voor de inzet van de vele Alkmaarse mantelzorgers. 
Met het mantelzorgcompliment wil de gemeente dit 
waarderen. Eens keer per jaar kunnen zorgvragers  
het mantelzorg compliment voor hun mantelzorgers 
aanvragen. Dit is een geldbedrag van € 200,-. Kijk voor meer 
informatie op www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment.

Als mantelzorger staat u er niet alleen voor.  
De gemeente Alkmaar biedt diverse mogelijkheiden voor ondersteuning.

 u langdurig zorgt voor een dierbare, bijvoorbeeld ouder, kind, broer, 
zus, buurvrouw of –man die ziek is, hulpbehoevend of gehandicapt. 
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Blik op mantelzorg:
het Mantelzorgcentrum en het Wmo-loket

Mantelzorger ontzorgt

U zorgt intensief voor iemand met wie u een persoonlijke band hebt. Misschien ziet u uzelf niet eens als mantelzorger.  
Maar het is heel waardevol wat u doet. Mantelzorg kan soms zwaar zijn en het wordt vaak onderschat. Vaak kiest u er niet 
zelf voor om mantelzorger te zijn, maar is het een gevolg van een gebeurtenis in uw naaste omgeving: uw kind of partner 
wordt bijvoorbeeld chronisch ziek of een familielid heeft hulp nodig om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
Gelukkig staat u er niet alleen voor. De gemeente en het Mantelzorgcentrum bieden ondersteuning om u als mantelzorger  
te helpen. Aan het woord zijn mantelzorgmakelaar Miranda de Greeuw, kwaliteitsmedewerker Sterre van der Pol en  
collega Pascal Sanders (Senior Team Wmo).

Even boodschappen doen voor uw moeder, af en toe  
naar de dokter met uw partner, wat telefoontjes plegen 
voor uw broer …waarschijnlijk heeft u dit allemaal 
weleens gedaan. Maar wat als uw naaste niet meer 
zonder uw hulp kan? Als die ene keer boodschappen 
verandert in dagelijks een bord warm eten brengen? Of 
als u alle zorgtaken voor uw broer of partner op u neemt?

Regelmatig ga ik op bezoek bij Alkmaarse inwoners die 
gebruik maken van de Wmo om te kijken hoe zij de zorg 
in de praktijk ervaren. Ik heb zo vele bijzondere mensen 
mogen ontmoeten en bijzondere verhalen gehoord.   
In de vele gesprekken die ik gevoerd heb viel het me op dat 
velen mantelzorg, zorgen voor je naasten, de normaalste 
zaak van de wereld vinden. Maar er komt vaak een 
moment dat hulp door een mantelzorger onmisbaar 
wordt. In die gevallen kan de gemeente helpen. 

Er zijn veel organisaties waar mantelzorgers kunnen 
aankloppen voor hulp. In dit Mantelzorg Magazine  
vindt u ervaringsverhalen, feitjes, tips en andere  
handige informatie over mantelzorg.  

Laat u inspireren en vergeet niet dat u er nooit  
alleen voor staat.

Sterre en Pascal: “We proberen in onze contacten alert te zijn 
op mantelzorg. Als mensen bijvoorbeeld bellen namens een 
naaste, vragen we -als het past- bijvoorbeeld hoe het met 
diegene zelf gaat en hoe de zorg verder geregeld is. Waar 
mogelijk verwijzen we door naar algemene voorzieningen 
waar zowel cliënten als mantelzorgers hulp kunnen krijgen. 
Het allerliefst zouden we voorkomen dat mantelzorgers over-
belast raken. Maar mensen bellen niet snel voor zichzelf. 
Terwijl we in sommige gevallen onder andere respijtzorg in 
de vorm van logeeropvang of dagbesteding kunnen voorstel-
len, wat dan kan bijdragen aan (tijdelijke) ontlasting van de 
mantelzorger. 

En sommige mensen zijn ontzettend blij met bijvoorbeeld 
een maatje of een vrijwilliger die eens per week langskomt. 
Dat geeft nét dat beetje ruimte dat ze nodig hebben. Als 
gemeente kunnen we dan ook verwijzen naar het Mantel-
zorgcentrum. In samenwerking met elkaar proberen we onze 
inwoners zo goed mogelijk te helpen.”

Miranda: “Als mantelzorgmakelaar ben ik er om regeltaken 
uit handen te nemen. Op die manier kunnen we mantelzor-
gers ondersteunen en ontlasten. Vaak komt er náást de zorg, 
nog veel meer kijken bij mantelzorg, van financiële zorgen 
tot vragen over de Wmo en van vervoersproblemen tot ach-
terstand bij huishoudelijke klusjes. Als mantelzorgmakelaar 
luisteren we allereerst naar iemands verhaal. Wil iemand al-
leen zijn hart luchten? Dan breng ik diegene bijvoorbeeld in 
contact met onze mantelzorgconsulent. Heeft iemand echt 
vragen over het regelen en inrichten van zorg? Dan maken 
we een afspraak om alles eens goed op een rijtje te zetten. 

Vervolgens kijk ik stapje voor stapje wat ik voor iemand kan 
doen en ik laat het weten als iets is geregeld of uitgezocht, 
bijvoorbeeld of een verzekering een bepaalde vergoeding 
biedt of niet. In Alkmaar zijn er gelukkig een heel aantal orga-
nisaties die een vorm van mantelzorgondersteuning bieden. 
Ik denk mee over welke vormen van ondersteuning wel-
licht verlichting bieden, dat kan zijn een cursus, maar soms 
ook respijtzorg. En als we denken dat een bepaalde situatie 
of zorgvraag in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo, dan 
neem ik contact op met de gemeente: ook zij bieden diverse 
vormen van ondersteuning.”

Het Wmo-loket van de gemeente Alkmaar is bereikbaar 
via  wmo@alkmaar.nl en  14 072 (ma.-vrij. tussen 
8.30 uur en 17.00 uur). Het inlooppunt van het Wmo-
loket (stadskantoor Mallegatsplein 10) op het sociaal 
plein is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur  
tot 13.00 uur geopend.

Miranda de Greeuw
(Mantelzorgcentrum)

Anjo van de Ven 
Wethouder Wmo

Sterre van der Pol
(Team Wmo gemeente)

Pascal Sanders
(Team Wmo gemeente)

Fotografie cover: Roelof Pot, Eric Nooteboom

Dit magazine is bedoeld om een indruk te geven 
van actualiteiten rondom mantelzorgonder-
steuning in de gemeente Alkmaar. U kunt geen 
rechten ontlenen aan de artikelen in dit magazine. 
Dit magazine is geproduceerd onder voorbehoud 
van druk- en zetfouten.
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Informatie | Praktische tipsInformatie | Wat doet gemeente Alkmaar?

Sinds de ingang van de nieuwe Wmo in 2015 
heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. 
Door de zorg slimmer te organiseren kunnen we 
onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. 
Dit kunnen wij niet alleen en daarom proberen 
we samen te werken met allerlei organisaties en 
ondernemers uit het veld. Om al die verschillen-
de partijen bij elkaar te krijgen is het programma 
Slimmere Zorg opgezet. Samen met de mensen 
uit het veld werken we aan nieuwe en slimme 
oplossingen voor betere zorg voor onze inwoners.

Eén van de manieren waarop we slimmere zorg dichterbij
brengen is Het Slimste Huis Alkmaar (in Winkelcentrum
Noorder Arcade, eerste verdieping). Het Slimste Huis is een
voorbeeldwoning waarin u allerlei technologie en slimme
oplossingen kunt zien en ervaren. Deze slimme oplossingen
kunnen de zorg die u geeft ontlasten of verlichten. Denk aan
een robotstofzuiger die de vloer schoonhoudt of een GPS-
armband zodat u weet wanneer iemand dwaalt. Kom gerust
een kijkje nemen of neem contact op ons op. Het Slimste
Huis is open van maandag tot en met vrijdag van 12 uur tot
18 uur en zaterdag van 12 uur tot 17 uur. Meer informatie:
www.slimstehuisalkmaar.nl, www.slimstehuisalkmaar.nl
of 088-310 0410.

Lotgenotencafés: in en rond Alk-
maar vinden regelmatig zogenaamde 
‘cafés’ plaats, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en van gedachten 
kunnen wisselen. Een paar voor-
beelden zijn het Alzheimer Café, 
NAH-café en het Parkinson Café. Wilt 
u meer weten, neem dan contact op 
met het mantelzorgcentrum. 

Sensoor: Sensoor biedt dag en nacht 
een luisterend oor via telefoon, chat 
of e-mail. Kijk voor meer informatie 
op www.sensoor.nl. 

Ypsilon: Ypsilon steunt, adviseert 
en vertegenwoordigt familieleden 
en naasten van mensen met psy-
chosegevoeligheid. Kijk voor meer 
informatie op www.ypsilon.org.

Mobiel blijven is belangrijk om de dingen te kunnen doen die u 
wilt. Vooral voor ouderen en mindervaliden kan dit soms moeilijk 
zijn. Vaak wordt er dan een beroep op een mantelzorger gedaan 
voor ritjes naar de supermarkt, de dokter etc. Voor dit soort kor-
te ritjes is er nu de Max Mobiel in Alkmaar. Op aanvraag kan een 
chauffeur u ophalen voor een bezoek aan het winkelcentrum, fa-
milie, de dokter of andere korte ritjes. Op dit moment vindt u Max 
Mobiels op de volgende locaties: Woonzorgcentrum  De Nieuw-
poort en bij de wijkcentra Overdie, De Oever en De Rietschoot. U 
kunt contact met hen opnemen als u ook gebruik wilt maken van 
de Max Mobiel. 

Er zijn diverse apps ontwikkeld die kunnen  
ondersteunen bij mantelzorg. Sommige apps  
bevatten tips, anderen brengen vraag en aanbod in de buurt 
bij elkaar: op die manier kunt u bijvoorbeeld iemand zoeken 
die wellicht boodschappen kan doen. Er zijn ook apps die 
fungeren in de vorm van een alarmapparaat of zorgdossier.
Op www.mezzo.nl staan een aantal apps genoemd.

Uitgelicht - app Nettie: de app Nettie is een voor de zorg 
geschikte regel-app die mensen in een groep (cliënten, man-
telzorgers, medewerkers) verbindt, ervoor zorgt dat iedereen 
in die groep precies weet wat er geregeld moet worden en 
wie dat doet. De app Nettie maakt het mogelijk om heel 
makkelijk afspraken te maken, voor en met elkaar.

Speciaal voor mantelzorgers Alkmaar Iedereen kan de  
Nettie app kosteloos downloaden, maar als mantelzorger in 
Alkmaar heeft u een streepje voor. Het Mantelzorgcentrum 
en de gemeente Alkmaar ontwikkelden namelijk een aparte 
groep binnen Nettie, speciaal voor mantelzorgers uit Alkmaar. 
U krijgt hiermee toegang tot de (gratis) activiteiten van het 
Mantelzorgcentrum en u kunt sneller in contact komen met 
mantelzorgers om ervaringen en tips uit te wisselen. Boven-
dien kunt u deelnemen aan een speciale bijeenkomst over 
Nettie. Daar leggen wij u uit hoe u de app kunt gebruiken.

Met 70 over de 
snelweg – als je 
ouders zorgen  
gaan geven.  
Door Yvonne Prins. 
Schiedam: Uitgeverij 
Scriptum.  

Het mooiste woord 
is herinnering.  
Door Pieter Webe-
ling, Frénk van der 
Linden, co-auteur 
Philip Scheltens. 
Amsterdam: Vumc 
Alzheimercentrum. 

Broers- en 
zussenboek.  
Door Anjet van 
Dijken. Houten: 
Uitgeverij 
LannooCampus.

Op Wereld Alzheimer Dag 2017 heeft gemeen-
te Alkmaar het predicaat Dementievriendelijke 
Stad ontvangen. Dit houdt in dat de gemeente 
zich inzet voor een samenleving, waarin men-
sen met dementie gewoon mee blijven doen, 
zoals boodschappen doen en lid blijven van de 
sportclub. Bijvoorbeeld door trainingen te ge-
ven aan vrijwilligers van verenigingen hoe om te 
gaan met dementie. Kijk voor meer informatie op  
www.slimmerezorg.nl bij het project Alkmaar  
Dementievriendelijk.

Gemeente Alkmaar

Slimmere Zorg

Max Mobiel

Slimme apps

Handige tips en hulp

Boekentips
Alkmaar
Dementievriendelijk

Slimme oplossingen

Ben jij of kent u een jonge mantelzorger?
Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met ziekte en/of zorg 
thuis. Jongeren die zorg verlenen, die zich zorgen maken en/of zelf zorg 
tekort komen noemen we jonge mantelzorgers. Ben jij of kent u een 
jonge mantelzorger? Dan kun je met vragen terecht bij het Mantelzorg-
centrum, het Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgalkmaar.nl) of het 
Wmo-loket. Zij bieden een luisterend oor en kunnen je wegwijs maken 
naar mogelijke ondersteuning.

Heeft u tips?
Heeft u een tip voor mantelzorgondersteuning
die niet in deze uitgave genoemd staat?
We horen het graag, zodat we dit weer verder
kunnen delen. Mail uw tip of advies naar
 info@mantelzorgcentrum.nl.

Mantelzorg en werk
Levert u regelmatig vrije tijd, geld en/of 
vakantiedagen in om werk en zorg voor 
een naaste te combineren? Of redt u de 
combinatie van werk en zorg maar wilt 
u toch informatie over mogelijkheden, 
wet- en regelgeving en praktische 
adviezen? Neem voor meer informatie 
contact op met het Mantelzorgcentrum: 
 072 – 562 76 18 Zie ook:  
 www.werkenzorgensamen.nl  
(voor een volledig overzicht zie pag. 6-7) 
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Mantelzorg: een overzicht

Praktische en emotionele ondersteuning

Handige hulp

Een adempauze voor u
als mantelzorger

Mantelzorg gaat over veel meer dan alleen de directe zorg. Vaak komen er allerlei andere zaken bij 
kijken, waaronder financiën, administratie, regeltaken, vragen over wonen en werk, boodschappen 
en meer. De gemeente Alkmaar streeft dan ook naar mantelzorgondersteuning in de breedste zin van 
het woord. De ondersteuning is in de meeste gevallen kosteloos. Hieronder een kort overzicht van 
verschillende vormen ondersteuning voor mantelzorgers.

Het Mantelzorgcentrum is hét aanspreekpunt in omgeving Alkmaar
voor mantelzorgers om de door hen gewenste ondersteuning te
vinden. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn:

Consulent Mantelzorg In gesprekken met de consulent 
ervaart de mantelzorger steun, erkenning, advies, 
informatie en krijgt hij zo nodig een overdracht naar 
andere hulpverleners, extern of intern naar andere 
ondersteuningsvormen.  

Mantelzorgmakelaar Een mantelzorgmakelaar neemt 
regeltaken uit handen, zoals het organiseren van de 
zorg en het uitzoeken van wettelijke regelingen. 

Cursussen en workshops Het Mantelzorgcentrum 
organiseert regelmatig cursussen en workshop  
in de regio Alkmaar. De cursussen zijn gericht op  
de dagelijkse praktijk van mantelzorgers. Thema’s  
zijn ‘Focus op eigen kracht’, ‘Mantelzorg en werk’, 
‘Verantwoord tillen’, ‘Netwerken’ en ‘Leven met verlies 
en rouw’. Kijk voor een actueel aanbod op de website.

Humanitas Maatjes Vrijwilligers zijn er voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, juist ook mantelzorgers. Een 
getrainde vrijwilliger neemt bijvoorbeeld een paar uur de bege-
leiding over zodat de mantelzorger even ‘weg’ kan. Meer weten? 
Neem contact op met Humanitas.

Inzet van (zorg)vrijwilligers De inzet van vrijwilligers is maat-
werk. Humanitas zoekt naar iemand die bij de situatie past en die 
op de gewenste tijden kan komen, dat kan ook incidenteel zijn. 
Vrijwilligers worden getraind om te gaan met de zorgvrager en 
mantelzorger. Meer weten? Neem contact op met Humanitas. 

Klussen in en om het huis Hulp bij onderhoud tuin, het uitvoe-
ren van technische klusjes, een kleine reparatie: soms is een extra 
hand je heel welkom. Meer weten? neem contact op met RSWP 
(Graft- de Rijp Schermer) of WonenPlus Alkmaar. 

Thuisadministratie Hulp bij het ordenen en opruimen van adminis-
tratie, tijdelijk of structureel. Meer weten? Neem contact op met 
Humanitas, RSWP (Graft-de Rijp Schermer) of WonenPlus Alkmaar. 

Vervoer Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar groeps- of  
informatiebijeenkomsten. Meer weten? Neem contact met  
WonenPlus Alkmaar of RSWP (Graft-de Rijp Schermer). 

Vriendschappelijk huisbezoek Bezoek door een vrijwilliger voor 
een luisterend oor of gezellig moment. Meer weten? Neem contact 
op met Humanitas, RSWP (Graft- de Rijp Schermer)  of WonenPlus 
Alkmaar. 

Eerste hulp bij thuiskomst (uit het ziekenhuis) Bij thuiskomst uit 
het ziekenhuis is wat extra hulp soms fijn. Meer weten? Neem  
contact op met Humanitas of RSWP (Graft-de Rijp Schermer). 

Boodschappendienst Hulp bij de wekelijkse boodschappen.  
Samen, of met hulp van een lijstje. Meer weten? Neem contact  
op met RSWP (Graft- de Rijp Schermer) of WonenPlus Alkmaar. 

Cliëntondersteuning Alle inwoners van de gemeente
Alkmaar kunnen gebruik maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning, bijvoorbeeld tijdens het
gesprek met de gemeente. In Alkmaar kunt u onder
andere terecht bij drie partijen: RCO De Hoofdzaak,
Mantelzorgcentrum en Mee & De Wering.

Ontmoeting Mantelzorgers delen hun ervaringen;
zij vertellen hun verhaal en luisteren naar elkaar. Ze
wisselen tips met elkaar uit en gaan vaak met een
lichter gevoel weer naar huis.

Alle informatie over het Mantelzorgcentrum en
wat zij voor u kunnen betekenen is te vinden op
www.mantelzorgcentrum.nl of neem contact op
via 072 5627 618.

Even wat extra hulp nodig 

Soms kan de zorg voor een naaste erg veel van 
uw tijd en energie vragen. Om u hierbij te onder-
steunen kan de gemeente u in sommige situaties 
voorzien van huishoudelijke hulp: deze hulp 
wordt ingezet om te voorkomen dat u overbe-
last raakt. Uiteraard wordt samen met u gekeken 
naar de best passende oplossing. Neem hiervoor 
contact op met het Wmo-loket van de gemeente 
via telefoonnummer 14 072 of wmo@alkmaar.nl.

Via respijtzorg kunnen mantelzorgers voor een
korte periode de zorg voor hun zorgvrager
overlaten aan anderen. Hierdoor kan de
mantelzorger op adem komen en tijd voor
zichzelf nemen om overbelasting te voorkomen.
U kunt voor vragen terecht bij medewerkers van
de Wmo, zie gegevens op pagina 3. Een mooi
voorbeeld is Respijthuis Alkmaar.
Zie ook: www.respijthuis-alkmaar.nl.

Mantelzorgcentrum
De Strandwal 22A
1851 VM Heiloo
 072-5627618
 info@mantelzorgcentrum.nl
 www.mantelzorgcentrum.nl

Vrijwilligers Centrale  
Regio Alkmaar
Bagijnenstraat 11
1811 KA Alkmaar
 072 519 1600
 www.vcra.nl

Mee & De Wering
Muiderwaard 432
1824 XT Alkmaar
 088 - 0075 000
 info@meewering.nl
 www.meewering.nl

RCO De Hoofdzaak
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar
 072- 514 33 80
  www.rcodehoofdzaak.org 

/contact/alkmaar

Humanitas Noord-Kennemerland
Van Maerlantstraat 8 -10
1813 BH Alkmaar
 072 540 1800
 kantoor.nkl@humanitas.nl
 www.humanitas.nl/noord-kennemerland

Stichting Niko
Prins Alexanderstraat 25
1814 XK Alkmaar
 072 518 5000
 info@stichtingniko.com
 www.stichtingniko.com

WonenPlus Alkmaar
Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar
 072-512 27 11
 www.wonenplus-alkmaar.nl

Regionale Stichting Wonen Plus
Noord-Holland Midden (RSWP)
Mieuwijdt 19
1484 EE  Graft
 0299 82 01 39
 info@rswp.nlwww.rswp.nl
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Interview

Samen erop uit
Dennis van den Driessche is maatje van Guus. Eens in 
de zes á acht weken gaan ze samen op stap, naar de 
bioscoop, zwemmen, een dorpsfeest of samen naar een 
voetbalwedstrijd. “Hij en zijn ouders zijn hier dankbaar 
voor, maar eigenlijk ben ik degene die dankbaar is: ik leer 
ontzettend veel van mijn maatje.”

Dennis studeert fysiotherapie en zoals bij meer studies is het 
vereist dat je een aantal ‘vrije’ studiepunten haalt, bijvoor-
beeld door je maatschappelijk in te zetten. Dennis: “Op de 
digitale leeromgeving van de hogeschool zag ik een oproep 
voor een maatje. Daarmee zou je dan een studiepunt kun-
nen verdienen. Het sprak me aan, maar ik wist ook meteen: 
als het klikt dan ga ik er gewoon mee verder.” En het klikt 
zeker, niet in de minste plaats doordat Dennis en Guus ver-
schillende raakvlakken hebben. “Door mijn eerdere carrière 
als profvoetballer ben ik een wat oudere student. Ik ben nu 
32 en Guus wordt binnenkort 24. We schelen dus niet zoveel 
in leeftijd én we houden allebei van voetbal. Uit de oproep 
begreep ik dat hij al best veel maatjes had gehad en dat er 
nu werd aangestuurd op een verbinding voor wat langere pe-
riode. Dat is toch wat we eigenlijk allemaal zoeken; oprecht 
contact met iemand? Als je het plat bekijkt is het natuurlijk 
zonde dat er blijkbaar zo’n behoefte is aan maatjes dat ze 
zelfs worden gezocht via studiepunten. Persoonlijk vind ik het 
een kleine moeite om eens in de zoveel weken een paar uur 
tijd vrij te maken voor een ander. Het lukt mij in elk geval al 
bijna twee jaar.” 

Guus heeft het syndroom van Down. Hij werkt vier dagen per 
week bij een bakkerij en woont nog thuis, maar daar komt 
wellicht verandering in. “Hij gaat waarschijnlijk zelfstandig 
wonen met begeleiding. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld zijn 
ouders erg ontlast door met hem de deur uit te gaan, maar je 
biedt hem wel de kans om andere contacten en ervaringen 
op te doen. Dat is voor iedereen z’n ontwikkeling goed. Dus 
ook voor de mijne: ik moest ook even uit mijn comfort zone 
stappen en ik ben ontzettend blij dat ik dat heb gedaan. We 
moeten altijd erg om elkaar lachen, en ik geniet ervan Guus 
om de kleinste dingen gelukkig te zien. En soms heeft hij een 
baalmoment, maar dat heb ik ook en dat hoort er ook bij. Het 
is duidelijk te zien dat onze tijd samen hem energie geeft. Ik 
heb soms het idee dat mensen bang zijn voor het onbekende.

Nergens voor nodig wat mij betreft. We zijn allemaal men-
sen. Als er ook maar één iemand is die na het lezen van dit 
verhaal denkt over aanmelding als maatje, dan ben ik een te-
vreden mens. Het zou zo mooi zijn als meer mensen hiervoor 
open staan. En werkt het niet of is er geen klik? Dan heb je 
het in elk geval geprobeerd.” Dennis heeft in elk geval veel 
plezier met zijn maatje. Ze kijken alweer uit naar de volgende 
middag. Wat ze gaan doen is nog niet bekend, maar één ding 
is zeker: de dag wordt afgesloten met een hamburger. “Dat 
is vaste prik, altijd even samen een hamburgertje halen. Zo 
simpel kan het zijn.”

Ook een maatje worden of vinden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid
om maatje te worden óf om een maatje
te vinden? In Alkmaar zijn verschillende
organisaties die dit coördineren, waaronder
RSWP (Graft- de Rijp Schermer). Neem contact
op via www.rswp.eu. Kijk voor het verdere
overzicht van organisaties op pagina 6 en 7.

Informatie | Praktische tips

Zorgverzekeraar
Naast de gemeente en het Mantel-
zorgcentrum bieden zorgverzekeraars 
ook hulp bij mantelzorg. Daarbij gaat 
het vaak om het inzetten van een ver-
vangende mantelzorger (respijtzorg), 
zodat u even een adempauze heeft. 
Behalve de inzet van een mantelzorg-
makelaar die u regelwerk uit handen 
neemt, vergoeden zij in sommige ge-
vallen ook andere ondersteuning. Neem 
contact op met uw zorgverzekeraar voor 
de mogelijkheden. 

Alkmaar voor elkaar  
van de VCRA (Vrijwilligers Centrale Alkmaar)

Als mantelzorger kunt u wellicht wel eens een handje extra gebruiken: voor een 
klusje in huis of tuin, hulp met de boodschappen of met vervoer. Of misschien 
wilt u eens een uitstapje maken of iets sportiefs doen, eenmalig of voor langere 
tijd. Er zijn in Alkmaar en omgeving veel mensen die iets voor een ander wil-
len doen. Ook diverse organisaties kunnen én willen u graag van dienst zijn. Op 
www.alkmaarvoorelkaar.nl ziet u in één oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp 
aanbiedt. Dit is vanzelfsprekend kosteloos.

Extra steun inkopen
Heeft u behoefte aan iemand die u kan ontlasten bij de zorg en 
andere taken? Er zijn verschillende particuliere organisaties die hier-
voor ondersteuning aanbieden. U kunt in overleg aangeven wanneer 
en welke ondersteuning gewenst is. De verzorgers kunnen u ontlas-
ten bij lichte huishoudelijke taken zoals de boodschappen, het doen 
van de was of het voorbereiden van een maaltijd. Daarnaast bieden 
ze ook vrijetijdsmomenten aan zoals samen koffiedrinken, het doen 
van een spelletje of samen de krant lezen. Voorbeelden van dit soort 
organisaties zijn Saar aan Huis of Senior Service.

Regiotaxi
Inwoners die geen gebruik van 
eigen vervoer en het open-
baar vervoer kunnen maken, 
kunnen een vervoerspas voor 
Regiotaxi aanvragen. Deze ver-
voerspas kunt u aanvragen via 
het Wmo-loket van de gemeente. 

Activiteiten en  
dagbesteding in de wijk
Maaltijden, sportactiviteiten, workshops, koffieochtenden, dagbeste-
ding, klussendiensten en nog veel meer activiteiten vinden plaats bij het 
wijkcentrum of buurthuis bij u in de buurt. Deze ontmoetingsplaatsen zijn 
er voor iedereen en juist ook voor mensen die een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken: u bent van harte welkom. Kijk voor een overzicht 
op www.bewonersonderneming-alkmaar.nl.

Hulp om de Hoek
Een voorbeeld van ondersteuning vanuit 
de wijk is Hulp om de Hoek. Hulp om de 
Hoek wordt aangeboden vanuit Wijkcentra 
De Eenhoorn, De Societeit en De Blekerij. 
Vrijwilligers van Hulp op de Hoek bieden 
een helpende hand bij praktische klusjes en 
gezelschap. Heeft u hulp nodig bij een klusje 
in huis, boodschappen doen, wilt u met regel-

maat een bezoekje of een spelletje doen? Kijk voor meer informatie op  
www.hulpomdehoek.nl. Een ander voorbeeld is Voor Mekaar Oudorp: 
www.voormekaaroudorp.nl.

Wist u dat…
…u op www.mezzo.nl allerlei 
informatie over regelingen voor 
mantelzorgers kunt vinden?
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Zorgen voor oma
Ema Najetovic zorgde twee maanden lang intensief voor haar zieke 
oma. Samen met haar moeder, tante en nichtje zat ze dag en nacht aan 
haar bed om zo de laatste weken zo fijn mogelijk voor oma te maken 
en om zoveel mogelijk samen te zijn. Op de aanwezige nachtzorg werd 
zelden een beroep gedaan.

Ema: ‘Vanuit onze Bosnische cultuur 
zijn we niet gewend daat zorg zo strak 
en intensief geregeld is als hier in Ne-
derland. Zorgen is iets wat je doet voor 
elkaar. Tegelijkertijd is de zorg in Bos-
nië natuurlijk ook gewoon heel anders 
geregeld. We kregen nachtzorg en de 
laatste weken was er inderdaad elke 
nacht iemand aanwezig. Hoewel mijn 
moeder en tante in die periode maar 
een paar keer thuis hebben geslapen, 
hebben ze toch veel steun gehad aan 
de nachtzorg. De wetenschap dat er ie-
mand in de buurt is die kan helpen gaf 
hen rust. Zelf weet ik niet beter dan 
dat je dit soort gebeurtenissen samen 
draagt, als familie. Ik vind het raar klin-
ken als een vriend van mij zegt dat hij 
‘even afscheid gaat nemen van opa’. 
Hoezo, even? Niet dat ik vind dat hij het 
anders zou moeten doen, maar ik her-
ken daar zelf helemaal niets in. Toch 

brengt die hechtheid ook weer vragen 
met zich mee. Oma is sinds de dag dat 
ze uit het ziekenhuis kwam nooit meer 
echt alleen geweest. Ik vind dat ieder-
een recht heeft om nieuws over zichzelf 
op zijn eigen manier te verwerken en 
zeker als het je gezondheid be-
treft. Daar zouden artsen bijvoorbeeld 
een belangrijke rol in kunnen spelen. 
Het is fijn en goed dat je niet alleen naar 
een doktersgesprek gaat, maar wellicht 
zou het goed zijn als er ook ruimte in-
gebouwd wordt om de patiënt even 
alleen te spreken. Dat is overigens geen 
klacht tegen de zorg in het algemeen. 
Het is natuurlijk prachtig dat het zorg-
aanbod in Nederland zo groot is. Niet 
iedereen heeft een grote familie of een 
groot netwerk. Het gegeven dat wij 
het allemaal samen hebben gedaan is 
mooi, maar als je als mantelzorger al-
leen staat, of zelfs met z’n tweeën, dan 
kan ik me voorstellen dat je regelmatig 
even ruimte nodig hebt - letterlijk en fi-
guurlijk. 

Het zijn heel intensieve maanden ge-
weest. Maar ik had er geen moment 
van willen missen. Naast het verdriet 
en de pijn gebeurt er heel veel moois. 
Je maakt nog allerlei nieuwe herinnerin-
gen en we hebben ook gelachen. Oma 
heeft ons op een helder moment zelfs 
nog gezegd dat ze mijn vriend een fan-
tastische man vindt en dat hij zo mooi 
lacht. Daar denk ik nu nog vaak aan te-
rug: ik hoef maar even naar mijn vriend 

te kijken en dan is mijn oma ook weer 
even dichtbij. Dat zijn geen dingen 
die op een gewone maandagmiddag 
snel ter sprake komen: juist de ver-
drietige situatie maakt dat er andere 
gesprekken ontstaan. Het afscheid ne-
men begint eigenlijk al op het moment 
van de diagnose. Ik denk dat sommige 
mensen zich daar niet altijd bewust van 
zijn. Ja, iemand is er nog. Maar toch is 
alles anders. Uiteindelijk beet ik me er 
bijvoorbeeld zo in vast dat ik op een 
gegeven moment echt vond dat ik het 
beste voor mijn oma kon zorgen. Zelfs 
als ik even thuis was bleef ik met een 
onrustig gevoel rondlopen. Het is daar-
om heel verdrietig, maar ook goed als 
je deze periode samen beleeft. Hoe-
wel ik mijn oma alle ellende had willen 
besparen is het tegelijkertijd een mooi 
gegeven dat ze niet plotseling overleed. 
Nu hadden we de kans om wat voor 
haar te betekenen. Als ik er nu aan te-
rugdenk vol ik me trots en voldaan.”

Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar kijkt samen 
met u waar u tegenaan loopt op het 
gebied van bijvoorbeeld de zorg, woon-
situatie, welzijn en werk/inkomen. In 
onderling overleg besluit u samen met 
de mantelzorgmakelaar welke regelta-
ken de mantelzorgmakelaar overneemt. 
De ondersteuning kost u niets.  
Neem voor meer informatie contact op 
met het Mantelzorgcentrum:  
 072 – 562 76 18 (voor een volledig 
overzicht zie pag. 6-7)

Dierbare momenten
in het respijthuis
Ruud Doodeman is sinds een jaar vrijwilliger bij Respijthuis 
Alkmaar. Vanuit zijn eerste motivatie om in de praktijk kennis 
te maken met het sociaal domein en (ondersteuning voor) 
mensen met een beperking en mantelzorgers is het werk 
hem inmiddels zeer dierbaar geworden.

Ruud maakte een paar maanden geleden de overstap van 
de financiële sector naar het sociaal domein: een groot keer-
punt in zijn loopbaan. In aanloop hier naartoe koos hij ervoor 
om zich aan te melden als vrijwilliger bij het respijthuis. “Het 
respijthuis is een logeerplek voor mensen die zorg nodig heb-
ben. Soms verwelkomen we hen voor drie, vier dagen, soms 
voor twee weken. Als vrijwilliger nemen we een deel van de 
verzorging op ons, we voorzien in de maaltijden, we doen ac-
tiviteiten en we zorgen dat de kamers op orde zijn. En voor 
echt medische handelingen komt de thuiszorg gewoon bij 
ons langs, in plaats van bij de cliënt thuis. Nu ik dit een jaar 
doe, zie ik steeds meer hoe belangrijk het is voor mantelzor-
gers om voldoende tijd en ruimte voor zichzelf te hebben. Het 
respijthuis kan deze tijd en ruimte voor de mantelzorger fa-
ciliteren. Ik zie ook dat veel mantelzorgers de drempel om 
te vragen om verlichting van de zorg ontzettend hoog vin-
den. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Niet alleen vinden 
mensen het soms moeilijk om hulp te vragen, maar er wordt 
ook steeds meer verwacht dat we zoveel mogelijk op eigen 
kracht doen. Dat is mooi, zeker als mensen daardoor lan-
ger thuis of langer samen kunnen wonen. Maar: er zijn ook 
grenzen. Als een mantelzorger overbelast raakt is dat in de 
eerste plaats ontzettend verdrietig voor hem of haar en voor 
de naasten. Tegelijkertijd is het zonde als dat uiteindelijk de 
reden zou zijn dat een cliënt korter thuis kan blijven wonen.” 

“Nu ik weer fulltime werk, kan ik niet zoveel diensten draai-
en als voorheen. Ik heb nu een stuk minder vrije tijd, maar 
ik heb er heel bewust voor gekozen om toch vrijwilliger te 
blijven. Met name de mantelzorgers zijn zó’n inspiratie: als 
zij dag in, dag uit voor iemand kunnen zorgen, dan moet ik 
het toch zeker een paar dagdelen paar maand kunnen? En 
ik wil dat mijn collega-vrijwilligers weten dat ze op me kun-
nen rekenen. Vrijwilliger worden lijkt voor sommige mensen 
heel normaal, voor anderen is het een grote stap. Veel men-

sen vinden het fantastisch wat ik doe. Maar zelf aanmelden? 
Dat is dan vaak een brug te ver. Dat geeft ook niet, want het 
moet bij je passen en wie weet komt er een ander moment 
waarop iemand toch besluit om een vrijwillige bijdrage te 
willen leveren. Wat mij betreft zou onze groep zeker nog ver-
der uitgebreid kunnen worden. Dat geldt trouwens ook voor 
de invulling van onze logeerplekken: vaak hebben we nog 
plek over. En vaak is het óók fijn voor de cliënten. Zij gunnen 
degene die voor hen zorgt van harte een vrij weekend of een 
vrije week. Want mantelzorger zijn is niet makkelijk, maar cli-
ent zijn is vanzelfsprekend ook heel moeilijk. Daarom vind ik 
het zo mooi dat we in onze samenleving allemaal iets voor 
elkaar kunnen betekenen. Soms is het maar iets kleins, maar 
het effect daarvan kan heel groot zijn. Elke glimlach en zelfs 
elke zucht van verlichting is me dierbaar.”

Respijt, onderbreking van de zorg?

Om te voorkomen dat u zich voorbijloopt,
kunt u respijt aanvragen. Respijtzorg betekent
onderbreking van de zorg. Er kan iemand bij u in
huis komen, die de zorg van u overneemt.
Het kan ook zijn dat uw naaste in een respijthuis
of elders logeert. Respijtzorg kan een dag duren,
maar ook een hele week, net waar u behoefte aan 
hebt. Zie ook:  www.respijthuis-alkmaar.nl
(voor een volledig overzicht zie pag. 6-7)


