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 UITGELICHT: 
 

-zorgkosten belasting 
 
-interessante websites 
 
-tips voor thuis  
 
-mentaal fit 
 

  
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
Ieder(in)  
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een 
lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische 
ziekte. Tweehonderddertig organisaties zijn aangesloten. 
Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van 
mensen met een beperking. Ze behartigen de belangen van 
meer dan twee miljoen mensen.  
Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin 
iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen 
met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen 
rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net 
als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, 
werken, reizen en recreëren.  
Voor wie interesse heeft in deze organisatie, kijk eens op hun 
website https://iederin.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 inkomstenbelasting.  

Op deze website https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/ lees je 
wat aftrekbaar is van de inkomstenbelasting over het jaar 2020 
(aangifte vanaf 1 maart 2021) zoals geneeskundige hulp, reiskosten 
voor ziekenbezoek, medicijnen, hulpmiddelen en andere extra 
uitgaven.  

Het gaat om kosten van jezelf, je fiscale partner, kinderen tot 27 jaar die thuis of elders 
wonen, of boven de 27 jaar die bij je thuis wonen. Op deze website staat stap voor stap 
beschreven hoe je dit kan invullen. Ook vindt u op deze website nog meer tips over andere 
belastingvoordelen. 
 
 

Als je PGB overweegt    
Eigen regie nemen door met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf je zorg in te kopen: 
dan kan er veel op je afkomen. Of een PGB bij je past, hangt af van wat voor zorg je nodig 
hebt, de voor- en nadelen van zorg in natura (ZIN) en een PGB. En ook wat je moet kunnen 
en weten om met een PGB te werken.  
Per Saldo is een landelijke organisatie die mensen met een PGB advies geeft en ondersteunt. 
Ook zetten zij zich in en geven ze informatie over diverse thema’s zoals wonen, wets- en 
regelwijzigingen, onderwijs en zorg, kinderen/jongeren.  
Je kunt het vinden via https://www.pgb.nl/ . Hier staat o.a. een PGB test om te kijken of een 
PGB bij je past en informatie over verschillende soorten zorg die je kunt inkopen. 
 
 
Vitaal ouder worden 
GGD Haaglanden heeft een magazine gemaakt over het thema ‘vitaal ouder worden’. Hierin 
staan artikelen over voeding, babbeltrucs, corona, bewegen en ook recepten en een puzzel. 
Dit magazine kun je onder andere vinden op de folderrekken van onze SWMD locaties.  
Digitaal is het te lezen via www.ggdhaaglanden.nl/vitaalouderworden 
 
 
Home Instead , Zilveren Kruis / Zorgmies 
Als je verzekerd bent bij het Zilveren Kruis, dan is het bij een aanvullende verzekering vanaf 2 
sterren mogelijk om de inzet van Home Instead vergoed te krijgen. Dit is een thuisservice 
organisatie die diensten aanbiedt, om jou als mantelzorger tijdelijk te vervangen.   
Wil je meer weten kun je bellen met Zilveren Kruis 071 – 3640 280 of Home Instead 085 – 
8768 794 of kijken bij https://www.homeinstead.nl/blog/overeenkomst-zilveren-kruis 
 
Ook de organisatie ZorgMies biedt dergelijke ondersteuning aan mensen met een 
zorgbehoefte. Financiering kan onder andere via een PGB, neem contact op om na te vragen 
want kosten variëren n.a.v. de dienst die ingezet wordt  https://zorgmies.nl/dit-is-zorgmies-
delft/ of via telefoon 015 – 887 8837 
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Tips voor thuis 
 
Leren. Veel mensen vinden het leuk om te blijven leren. Er zijn veel online colleges te volgen 
over allerlei onderwerpen op www.oudgeleerdjonggedaan.nl . Ook op 
www.oasevankennis.nl valt er nog veel te leren. Succes ermee!  
 
Internet en computervaardigheden 
In deze tijd gaan we minder op bezoek bij anderen. In plaats daarvan bellen of appen we 
elkaar of houden contact via de computer. Heb je  hulp nodig met videobellen of een andere 
computervraag? Je kan 3 maanden gratis lid worden van SeniorWeb, het stopt automatisch 
na die 3 maanden www.seniorweb.nl/driemaanden of via telefoon 030 – 276 99 65 
 
Sporten en bewegen.  
In onze dorpen is er volop mogelijkheid om naar buiten te gaan voor een mooie wandeling 
of fietstocht. Mocht het weer niet meewerken of lukt het fysiek niet, dan kan het fijn zijn om 
binnen te bewegen. Elke werkdag om 9.15 uur op NPO2 en om 10.15 uur op NPO1 kun je 
meedoen met ‘Nederland in Beweging’.  
Op internet zijn er ook allerlei oefeningen te vinden om thuis te doen (doe wel voorzichtig!).  
 

Wat ook een uitkomst voor veel mensen is, is een 
zogenaamde ‘stoelfiets’. Ze noemen het ook wel een 
deskbike, pedaaltrainer... kortom: een hometrainer maar dan 
enkel de trappers.  
Goed voor de doorbloeding van uw benen, om in beweging te 
blijven als het fietsen buiten niet (meer) lukt. Ze zijn 
verkrijgbaar van 25 euro, de meesten kosten rond de 40, 50 
euro, afhankelijk van de snufjes die erbij komen (bijvoorbeeld 
een display die gegevens bijhoudt). Google maar eens op 
‘stoelfiets’! 
 

 
 
SWMD nieuws 
Ken je iemand die een vraag heeft over personenalarmering, maaltijden aan huis, 
administratie, eenzaamheid of praktische hulp? Het team van SWMD is doordeweeks 
bereikbaar op 010 – 5918 052 of 015 – 2625 864.  
Ook kun je terecht bij onze inloop, 10.00 - 12.00 uur: 
Op maandag, woensdag en vrijdag in Maasland, Hofsingel 18 (in Singelhof).  
Op dinsdag en donderdag in Den Hoorn, PWA Hof 2 (de Kickerthoek).  
Of stuur een mail naar info@swmd.nl  
 
Voor vragen over mantelzorg en/of deze vragen kun je 
direct bij Susanne terecht, haar contactgegevens staan op 
het eerste blad. 
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Mantelzorg en corona 
Er valt altijd wel iets te vertellen over dit onderwerp, maar door de tijd verandert er steeds 
veel. Op onze website www.mantelzorgmiddendelfland.nl proberen we nuttige informatie 
zo snel mogelijk te delen.  
De organisatie MantelzorgNL werkt landelijk, zit helemaal bovenop het nieuws én heeft 
contacten met het Ministerie van VWS. Voor het meest actuele nieuws kun je kijken bij 
https://www.mantelzorg.nl/ 
 
 
 
Mentaal fit 
Hoe blijf je overeind als het leven wat tegenzit? We zitten allemaal wel eens niet goed in ons 
vel. Als je veel zorgen hebt om je naaste én nu vooral in de coronatijd, kun je misschien wat 
tips gebruiken. Het zijn vaak geen hele nieuwe dingen maar tóch fijn om eens op een rijtje te 
zien en eruit te halen wat bij je past?! 
 
Het Rode Kruis heeft een artikel hierover met praktische tips:  
-breng structuur aan in je dag 
-zorg goed voor jezelf 
-leer iets nieuws 
-hou contact met anderen 
-praat over je gevoelens 
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-voor-je-mentale-gezondheid-in-coronatijd/ 
 
Om mentaal in balans te blijven is het belangrijk om je bewust te zijn waar je energie van 
krijgt en waar je energie naartoe gaat. Het laatste, daar kun je niet altijd iets aan wijzigen. 
Maar wél hoe je je energie weer aanvult.  
Energie nemers en energie gevers. 
Dus vraag jezelf eens af:  
Wat kost, vraagt mij energie?  
En, wat voedt, geeft mij energie?  
 
Als je méér energie aanvult dan dat je verbruikt, bouw je een fijne reserve op. Dan kun je het 
wellicht ook iets beter aan als er tijdelijk meer van je gevraagd wordt.   
Dus: waar word je blij van, waarvan laad je op?  
Het hoeft niet groots, vaak zit het geluk in de kleine dingen…  
Wil je eens van gedachten wisselen hierover, neem gerust contact op dan denk ik met je 
mee!  
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