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NIEUWSBRIEF 
1, 2020 
 
 UITGELICHT: 
 
-Technologie in de zorg 
 
-Het Ontmoetingscentrum 
 
-Verliesbegeleiding  
 
-Don 26 maart 10.30 -11.30 uur 
‘Koffie ochtend’ 
‘t Middelpunt, Schipluiden 
 
-Maa 18 mei 14.30-15.30 uur 
‘Bijpraat wandelen’ 
Singelhof, Maasland 
 
 
 
Bereikbaarheid: 
Mantelzorg MD is telefonisch 
bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Indien niet wordt opgenomen, kan 
een bericht worden ingesproken, er 
wordt dan teruggebeld.  

Je kunt ook een e-mail sturen. 

 
 
Contactgegevens: 
Susanne Janssen 
Adviseur Mantelzorg 
Telefoon 06 – 1037 9080 
E-mail s.janssen@swmd.nl 
Twitter @Mantelzorg_MD 
 
www.mantelzorgmiddendelfland.nl 
Stichting Welzijn Midden-Delfland 
www.swmd.nl 
Twitter: @Welzijn_MD 
Facebook: Welzijn Midden-Delfland 

 
Mantelzorg  
 

 
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Mantelzorg Midden-
Delfland en verschijnt een aantal keer per jaar. De nieuwsbrief 
is gericht aan mantelzorgers en geeft informatie over 
mantelzorg, ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor 
mantelzorgers in onze regio.  
Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, 
bijvoorbeeld om een ervaring of een tip te delen, neem dan 
contact op met ons. Wil je meer weten over de dienstverlening 
van Mantelzorg Midden-Delfland, neem dan gerust contact op 
met adviseur Susanne Janssen. Zij maakt dan een afspraak 
thuis, of op een locatie in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden. 

Ben je geen mantelzorger (meer) en/of wil je deze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, dan horen wij het graag. 

 
 
 
Financieel café 
Maandelijks staan in Maasland en Den Hoorn deskundige 
vrijwilligers klaar om te helpen met verschillende financiële en 
administratieve vragen.  
De vrijwilligers ondersteunen bij  het begrijpen van lastige 
brieven, invullen van formulieren, samen opzetten van 
administratie, kwijtschelden en opstellen van 
eenvoudige brieven en bezwaarschriften, 
wijzigingen in  toeslagen, belastingvragen en 
schuldenproblematiek. 
Ook kunnen ze je helpen bij doorverwijzing 
naar de juiste instanties. 
Heb je een vraag? Loop gerust eens binnen. 
Het financieel café is gratis en je hoeft geen afspraak te maken. 
Je kan ook een mail sturen naar fcafemd@gmail.com. 
Het financieel café is op onderstaande dagen vanaf 19.30 uur: 
Maasland, Singelhof: 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli. 
Den Hoorn, bibliotheek: 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli.

mailto:info@swmd.nl
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Mantelzorg en teruggaaf belastingen  
Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het 
dagelijks leven duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, 
aanpassingen en voorzieningen. Deze kosten kunnen voor een deel teruggevraagd of 
gecompenseerd worden. Want wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van 
de belasting. Op de website https://meerkosten.nl/ lees je wat aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting over het jaar 2019 (aangifte vanaf 1 maart 2020) zoals geneeskundige 
hulp, reiskosten voor ziekenbezoek, medicijnen, hulpmiddelen en andere extra uitgaven. Het 
gaat om kosten van uzelf, uw fiscale partner, kinderen tot 27 jaar die thuis of elders wonen, 
of boven de 27 jaar die bij u thuis wonen. Op deze website staat stap voor stap beschreven 
hoe u dit kan invullen. Ook vindt u op deze website nog meer tips over andere belasting 
voordelen. 
 
 
Technologie in de zorg  
 “Domotica” : dit staat voor technologische hulpmiddelen in en om het huis, die kunnen 
bijdragen aan langer zelfstandig thuis wonen. Eigenlijk een soort ‘huisautomatisering’: de 
gordijnen die je met een afstandsbediening open en dicht kan doen, bewegingssensor onder 
het bed die het licht aandoet als je uitstapt, bewegingsmelders,  er bestaat heel veel. 
Techniek voor gemak en/of veiligheid! 
“eHealth” is zorg via het internet: digitale toepassingen in de zorg voor informatie en 
communicatie. Voorbeelden zijn beeldbellen, een tablet met digitale toepassingen zoals een 
agenda met belangrijke afspraken en mogelijkheid tot communiceren met familie. 
Ook een ergotherapeut kan meedenken voor praktische hulpmiddelen bij adl en zorg, zoals 
aangepast bestek, hulpmiddelen om knoopjes/rits los/vast te maken, etc. Neem eens een 
kijkje op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen voor wat er zoal bestaat.  
 
De hoeveelheid aanbieders en websites is enorm. Wie meer wil weten over deze 
mogelijkheden, laat het ons weten dan denken we mee wat interessant kan zijn in jullie 
situatie. 
 
 
Het Ontmoetingscentrum  
In gebouw de Singelhof in Maasland is het Ontmoetingscentrum (OC) van Pieter van Foreest. 
Het is een dagvoorziening waar kwetsbare ouderen bijvoorbeeld met beginnende dementie 
en ouderen die behoefte hebben aan gezelschap, elkaar ontmoeten. Zo kan de thuissituatie 
voor de mantelzorgers verlicht worden. Er wordt een gevarieerd dagprogramma 
aangeboden. Daarnaast zijn er gespreksgroepen voor partners en specifiek voor kinderen 
van een ouder met dementie.  Hoe ga ik om met de rolveranderingen, hoe hou ik het zorgen 
vol: het steunt om ervaringen van anderen te horen en tips uit te wisselen. 
Bel gerust vrijblijvend 010-7004955 voor meer informatie en wees welkom om een keer op 
de koffie te gaan! https://pietervanforeest.nl/ontmoetingscentrum-singelhof 
 
 
 
Hoe leg ik dat uit.. 
Op de website www.steffie.nl worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. 
Onderwerpen als gezondheid, computeren (DigiD), geld, reizen (OV chipkaart) hebben een 
link waar versimpeld uitleg wordt gegeven. Een fijne website die best eens handig kan zijn? 

https://meerkosten.nl/
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Ondersteuning en begeleiding bij verlies 
Het ervaren van (plotselinge) langdurige ziekte heeft veel impact op degene die ziek is, maar 
ook op zijn/haar omgeving. Niet alleen in praktische zin (hoe regel ik wijkverpleging, waar 
moet ik zijn voor hulpmiddelen) maar zeker op emotioneel gebied. Omgaan met je 
kwetsbaarheid, de veranderende situatie, soms andere toekomstverwachtingen. Vol 
frustratie en boosheid óf meer berusting en ‘we gaan er wat van maken’. Het kan het per 
dag verschillen hoe je je voelt én dat geldt ook voor degene voor wie je zorgt.  

Als adviseur mantelzorg heeft Susanne van Welzijn Midden-Delfland kennis 
en ervaring op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding. Rouwen doet 
een mens namelijk niet alleen als iemand overlijdt, ook bij ander verlies 
(gezondheid, baan of toekomstperspectief) kun je spreken van rouw. Praten 
met iemand die ‘erbuiten’ staat, kan prettig zijn.  
Mocht je eens je verhaal kwijt willen, laat het weten: de contactgegevens 
van Susanne staan op de voorkant van deze nieuwsbrief! 

 
Mocht je het prettiger vinden via een andere weg hulp te krijgen, hieronder staan diverse 
mogelijkheden: (bij de eerste drie zijn er kosten aan verbonden die mogelijk door de 
verzekering vergoed worden) 
-De Levensboom Delft is de praktijk van Pauline Stadhouders. Als orthopedagoog en 
rouwtherapeut begeleidt zij kinderen, jongeren en volwassenen die in aanraking komen met 
verlies. Ook jaren later na een verlies kan er behoefte aan ondersteuning zijn. Pauline biedt 
individuele begeleiding, maar ook gezins- en groepsbegeleiding, afgestemd op jou en je 
persoonlijke situatie met de bedoeling om te leren gaan en betekenis te geven aan jouw 
verlies. www.delevensboomdelft.nl 
-Coachpraktijk Anneke (Anneke Diepenhorst) biedt professionele begeleiding aan mensen 
en organisaties. Dit kan door middel van individuele gesprekken, EMDR, 
themabijeenkomsten, intervisie en systemische (familie)opstellingen. 
http://rouwverwerking-annekediepenhorst.nl/ 
-Effectief rouwen (Willy van Leeuwen) begeleidt tot lichter en korter rouwen, met een 
stappenplan naar voluit leven. https://effectiefrouwen.nl/ 
-Humanitas Steun bij Rouw begeleidt mensen die een dierbare verloren hebben of ander 
vorm van verlieservaring https://www.humanitas.nl/themas/verlies/ 
-Kwadraad biedt ondersteuning bij het omgaan met verlies en rouw door middel van 
gesprekken, trainingen of gespreksgroepen. Ook kun je online een consult aanvragen, 
eventueel anoniem. https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/verlies-rouw/ 
 
 
 
Parkinson gids  
De ziekte van Parkinson is een chronisch-progressieve ziekte, komt veelal 
voor bij ouderen maar een kleine groep treft ook op jonge leeftijd deze 
ziekte. In dit boek komen vanuit het perspectief van degenen die (op 
jonge leeftijd) te maken krijgen met de ziekte van Parkinson vele 
onderwerpen en vraagstukken aan de orde. Ervaringsdeskundigen en 
professionals uit Nederland en België delen hun kennis en ervaringen met 
het omgaan met de ziekte van Parkinson. Schrijvers: van den Berg, 
Kommer en Treffers.  https://berghauserpont.nl/winkel/boeken/een-
nieuwe-uitdaging-met-parkinson/ 
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Frank & Alzheimer.. en dan? 
De vader van radio dj Frank van der Lende krijgt de diagnose Alzheimer als hij 63 is. Voor 
beiden een behoorlijke slag. Hij had direct veel vragen: wat is het precies, hoe nu verder, 
hoe gaan we ermee om? Frank is op zoek gegaan naar antwoorden op zijn vragen en heeft 
een mooie video serie gemaakt, van een paar minuten per keer. Hierin wordt 
onder andere besproken wat voor testen er zijn om dementie aan te tonen, hoe 
het is om Alzheimer te hebben en wat muziek voor effect heeft op dementie. 
Echt een aanrader! https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-
brabant/videoserie-vader-van-radiodj-frank-van-der-lende-krijgt-diagnose-alzheimer 
 
 

Zo’nDag! cultuur in Den Hoorn 
In samenwerking met de Dorpskamer en SWMD organiseert Cultuurstek 
Den Hoorn elke maand een zondagochtend concert of voorstelling in 
huiskamersetting, van 11.00 tot 12.30 uur. Je bent van harte welkom op 
zondag 23 februari, de Maxima’s zingen dan liedjes van Annie M.G. 
Schmidt, met een educatief karakter. Op zondag 29 maart danst Pop-Up 
Dance Assepoes, zondag 19 april is er een voorleeswedstrijd in 
samenwerking met de bibliotheek. Meer informatie is te vinden op 
https://www.cultuurstek.nl/events/event/zon-dag/ of bij de 
Dorpskamer, Pr.W.Alexanderhof 2 in Den Hoorn. 

 
 
Tot slot …  
Donderdag 26 maart: ‘koffie ochtend’  
Elkaar ontmoeten, ervaringen delen, tips uitwisselen, vooral gewoon even gezellig. 
10.30 – 11.30 uur, Paviljoen ’t Middelpunt, Dorpsstraat 57 in Schipluiden   
 
Maandag 18 mei: ‘bijpraat wandelen’ 
Bijpraten, uitwaaien, in beweging zijn: we wandelen met elkaar en intussen kunnen we 
praten, luisteren en genieten van de omgeving. 
14.30 – 15.30 uur, verzamelen in de hal van de Singelhof, Hofsingel 18 in Maasland. 
 
Bijeenkomsten zijn vertrouwelijk: wat er besproken  wordt, blijft onder elkaar! 
Deelname is gratis. Aanmelding is niet noodzakelijk, tenzij het er specifiek bij wordt vermeld.  
Je vertelt over jezelf enkel datgene wat je kwijt wilt. Alleen luisteren is ook prima. 
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