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NIEUWSBRIEF 
Voorjaar 2022 
 
 UITGELICHT: 
 

-zorgkosten en belasting 
 
-leedladder 
 
-zelfzorg tips  
 
-din 5 april Koffiemiddag 
14u30 Holtkamp, Den Hoorn 

  

-don 19 mei Wandelen 
10u30 Post-Kogeko Hal, 
Schipluiden 
 
 
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. 
 
 
 

 
 

 
Helende werking van de natuur 
Niet voor het eerst plaatsen we dit berichtje.. maar het blijft zo 
waar én actueel nu de zon zich weer steeds vaker laat zien:  
Een dagelijkse dosis in het groen houdt je gezond en helpt je 
herstellen van stress.  Het is zelfs wetenschappelijk bewezen 
dat tijd doorbrengen in de natuur een helende werking heeft: 
op je immuunsysteem, op je geluksgevoel, op je gemoed.  
Dus: schoenen aan en naar buiten! 
 
Niet iedereen is fysiek in staat om zomaar het bos in te gaan of 
een strandwandeling te maken, maar ook een tuin of het park 
of zelfs het uitzicht erop, schijnt positief te werken!  
 
Verderop in deze nieuwsbrief lees je de uitnodiging om 
binnenkort in Midden-Delfland samen te gaan wandelen. 
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Mantelzorg en teruggaaf belastingen  
Een terugkerend item: de inkomstenbelasting. 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 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 vind je op deze website nog meer tips over andere 
belastingvoordelen. 
 
 

Mantelzorg en corona 
De samenleving gaat steeds verder open, vrijwel alle maatregelen zijn vervallen. Dat vinden 
de meeste mensen fijn, het lijkt wel alsof het virus weg is. Maar dat is niet zo en zorg je voor 
iemand met een kwetsbare gezondheid, dan kan het toch spannend blijven. In dit artikel 
staan een aantal tips hoe je de kans op besmetting van je naaste zoveel mogelijk kan 
beperken: https://www.mantelzorg.nl/nieuws/hoe-beperk-je-de-kans-op-besmetting-nu-
veel-coronamaatregelen-vervallen/ 
 
 
 

Even bijtanken? Logies en respijt voor je naaste 
Strandgoed Ter Heijde is een logeerhuis waar mensen met een lichamelijke beperking en/of 
een lichte vorm met dementie kunnen logeren zodat hun mantelzorger even tijd voor 
zichzelf heeft om te ontspannen of om te herstellen van een operatie of ziekte.  
Vanwege renovatie van het gebouw in Ter Heijde zijn ze tijdelijk gevestigd in Delftshove in 
Delft. Als je interesse hebt, schroom niet te bellen voor informatie: 015- 515 5000 of email 
naar strandgoed@pietervanforeest.nl  Meer informatie op de website 
www.strandgoedterheijde.nl  
 
 
 

Wist u dat … zingen! 
Zingen.. het heeft effect op je hele lijf! Het kan stress verminderen, je kan het overal doen.. 
en iedereen kan het! Je kan er zelfs een strakke buik van kan krijgen.. dus wat houdt ons nog 
tegen? Meer uitleg over de kracht van zingen lees je hier terug en op de afbeelding hierna: 
 https://metzorgleven.nl/nog-meer-zorg/zingen-is-gezond-5-positieve-effecten-van-zingen/ 
 
Wil je meer lezen over het omgaan met langdurig (ernstige) ziekte, kijk dan eens verder 
op deze website www.metzorgleven.nl  
‘Gezond omgaan met ziekte: informatie, inspiratie en tips over leven met ziekte en 
omgaan met zorg’. Je kunt lezen over diverse thema’s, waar je wellicht dagelijks mee te 
maken hebt. 
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Leedladder  
Vaak horen we in gesprekken met mantelzorgers:  
“Ik mag niet klagen, anderen hebben het nog moeilijker”.  
Dat kán. En je situatie relativeren kan je soms helpen.  
Maar het is geen wedstrijd. Iedere situatie is anders en niet te vergelijken. Het gaat erom 
hoe je het zelf ervaart. Het leed van een ander haalt het jouwe niet weg.  
Een interessant artikel hierover is: Rouw op de leedladder. Welk verlies is het ergst? 
(verlies door overlijden, door verlies van gezondheid, zelfredzaamheid, relatie, baan) 
https://decorrespondent.nl/12934/rouw-op-de-leedladder-welk-verlies-is-erg-erger-
ergst/20392920902508-a0fadc93 
(..) ‘Misschien moeten we dus niet in de vergrotende trap praten als we het 
hebben over verlies. Niet over ‘erg, erger, ergst’, maar gewoon over erg. Punt. 
Geen komma, geen ‘maar’, niet vergelijkend naar links kijken, niet naar het 
graf aan de overkant.’ 
De schrijfster is journalist Lisanne van Sadelhoff, zij schreef ook het boek “Je 
bent jong en je rouwt wat” over het verlies van haar moeder, op zoek naar een 
handleiding om te rouwen. Met als conclusie ‘elk rouw proces is uniek’.. 
 
 

Bereikbaarheid 
Mantelzorg Midden-Delfland Susanne is bereikbaar per mail of telefoon, mocht ze niet 
opnemen omdat ze op dat moment een afspraak heeft of die dag niet werkt, spreek dan iets 
in en dan belt ze zo snel mogelijk terug.  
Waarom zou je haar benaderen? Als je een specifieke vraag hebt of om mee te laten denken 
met je situatie: vaak weet ze wel iets wat kan helpen of is het gewoonweg fijn om je verhaal 
kwijt te kunnen. Schroom niet een keertje vrijblijvend contact op te nemen. Je spreekt af op 
kantoor waar je vrij uit kan praten of ze komt bij je thuis langs, waar jij je prettig bij voelt. Of: 
je spreekt buiten af, maak samen een wandeling en praat intussen! 
 
 

Mantelzorg bijeenkomsten 
Om elkaar en Susanne te ontmoeten, mantelzorg ervaringen te delen óf over iets heel 
anders praten: alles mag. Gedeelde verhalen blijven onder elkaar.  
Tevoren aanmelden hoeft niet, dus kom gerust erbij!  
 

Dinsdag 5 april 14.30 – 15.30 uur Koffie middag 

Holtkamp To Go, op de hoek Dijkshoornseweg 37A in Den Hoorn  
 

Donderdag 19 mei 10.30 – 11.30/12.00 uur Wandelen  

In de week van Sportief Midden-Delfland gaan wij ook bewegen: een uurtje 
erop uit in het mooie groen van onze gemeente.  
Verzamelen bij de Post-Kogeko Hal, Tiendweg 1A in Schipluiden 
Na afloop is er een kopje koffie/thee voor wie wil. 
 
Kijk ook eens op de website https://sportiefmiddendelfland.nl/ voor een 
sport of beweegactiviteit voor jezelf of je naaste: wat er allemaal te doen is 
in Midden-Delfland!  
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