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De mantelzorgnieuwsbrief sturen we in deze tijd, waar alles in het teken staat van Corona,
wat regelmatiger toe. We voelen ons betrokken bij uw situatie en hopen dat u ons via e-mail
of telefonisch weet te bereiken.
Wij komen zoveel mogelijk op huisbezoek of op een afgesproken plaats, met gepaste
afstand en we houden ons aan de belangrijke richtlijnen van het RIVM. We houden zoveel
mogelijk als kan persoonlijk contact met u (met een aantal van u hebben wij een persoonlijk
traject) en met de beschikbare beschermingsmaatregelen spreken we ook fysiek af. Hoe,
stemmen we samen met u af.
We wensen u veel sterkte in deze tijd. Denk vooral goed om uzelf en mocht u uw zorgen
thuis of over de wijk willen delen, doe dat vooral met ons. Heeft u hulp nodig bij de online
tips die wij in deze nieuwsbrief geven, bel ons dan gerust.

U vindt alle informatie over MET Welzijn Heerhugowaard op www.methhw.nl

Voorkom overbelasting
Overbelasting ligt op de loer bij intensieve mantelzorg en tegelijkertijd het hoofd moeten
bieden aan de coronapandemie. Schakel tijdig hulp in voordat de zorg u teveel wordt. In
deze nieuwsbrief vindt u tips en contactpersonen die u kunt bellen voor advies. Check op de
website van het Mantelzorgcentrum in 3 minuten of er sprake is van overbelasting.

Dag van de Mantelzorger en Vrijwilligers bedankt!
We zijn ontzettend blij dat we 825 pakketten hebben mogen
uitdelen aan al die vele mantelzorgers en vrijwilligers als dank
voor hun inzet in het afgelopen jaar. Er was weer voor ieder wat
wils; van een lekker luchtje tot aan een do-it-yourself
herfstbakje maken. Hopelijk kunnen we volgend jaar, naast de
cadeaupakketten, ook weer activiteiten aanbieden.

Koffiecorner Jumbo Monique
Elke eerste dinsdag van de maand is er van 10.00 tot 12.00 uur
een medewerker van MET HHW aanwezig in de koffiecorner van
Jumbo Monique. Mantelzorgers kunnen daar binnenlopen voor
informatie en advies en een luisterend oor. Elke maand leest u
hierover in het Jumbo-krantje van Jeelink.

Hulp aanvragen bij de gemeente en zorgverzekeraar
Mantelzorgers die dagelijks voor iemand zorgen of inwonen bij diegene voor wie ze
zorgen, kunnen hulp aanvragen bij de gemeente of zorgverzekeraar als ze merken dat
het eigen netwerk en vrijwilligershulp geen verlichting meer bieden. Dat geldt ook
voor mantelzorgers die zelf gezondheidsklachten hebben. Mantelzorger Robert: ’Welke
zorg kan ik inzetten voor mij en mijn partner, als mij iets overkomt? Ik moet eigenlijk
zelf geopereerd worden, maar stel dit nu liever uit.’

Antwoord op vragen rond corona
Op de landelijke website Mantelzorg.nl worden tal van vragen
van mantelzorgers over het coronavirus adequaat beantwoord.
Van de zorg thuis tot aan de zorg voor uw dierbare in het
verpleeghuis. Naar de website.

Ouders voor ouders
De groep ouders voor ouders van kinderen met een (mogelijke)
diagnose komt in het nieuwe jaar weer bij elkaar. Op 11 januari
2022 om 19.30 uur in buurthuis de Hoeksteen.
Voor aanmelden of informatie: liesbeth.leegwater@methhw.nl.

>> Samen beter thuis
Een landelijke website waar honderden video-instructies
worden gedeeld over bijvoorbeeld; hoe iemand te verzorgen
en te leren omgaan met technologie zoals beeldbellen, maar
ook hoe om te gaan me hulpmiddelen als een rolstoel, rollator
en dergelijke in de praktijk. Bezoek website.

>> Zorg van nu
Een landelijke website in samenwerking met de Overheid
waarop een overzicht van technische hulpmiddelen en
oplossingen te vinden is. Dit kan handig zijn als u voor
iemand zorgt of zelf beperkt bent in uw mogelijkheden.

>> Nieuwsbrief dementie
Lees hier de Mantelzorgnieuwsbrief Familias voor
mantelzorgers van mensen met dementie, via Geriant.

TIP

Dagopvang voor ouderen in de thuissituatie
Meer weten? Bel Carolien Langedijk 06 225 336 24 voor het Dagopvangproject in de Horst.
Voor de dagopvang van DPRS in het Arboretum mailt u met h.limmen@dprs.nl.

Vervangende mantelzorg of logeeropvang
In de ouderenzorg is er in ernstige (overbelaste) gevallen de
mogelijkheid tot kortdurende opname in het verzorgingstehuis of
verpleeghuis. Hier moet de huisarts de aanvraag voor doen. Het
is daarom belangrijk om hierover met de huisarts in gesprek te
gaan en te blijven als u langdurig mantelzorger bent. Dit is een
Wmo (gemeente)-voorziening waarvoor u de eigen bijdrage
betaalt. Meer informatie over tijdelijke hulp en/of opvang.
In de omgeving bieden Warm Thuis en Respijthuis Alkmaar de
mogelijkheid tot logeeropvang. Voor Warm Thuis geldt een
indicatie voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Die krijgt u niet
zomaar. Dan moet aantoonbaar zijn dat iemand veel zorg nodig
heeft en niet meer verbetert. Vaak is dat ook op oudere leeftijd,
maar denk ook aan het ziektebeeld van dementie. Het respijthuis
Alkmaar is een zorghotel waar een Wmo-indicatie voor geldt.
Hier vindt u de kosten.

Mantelzorgmakelaar
Via de zorgverzekering kun je ook gebruik maken van de
bemiddeling van de Mantelzorgmakelaar. In deze regio is dat
Miranda de Greeuw. Zij heeft veel kennis en kijkt met u mee
voor een advies op maat. Haar bemiddeling wordt door
verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende
pakket. Mogelijk kan zij ook meedenken over te maken kosten.
Helder Advies & Mantelzorg is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 06 146 385 87, email: miranda@helderadviesenmantelzorg.nl.
Univé Zorgverzekering biedt een beperkt aanbod met
logeeropvang aan huis door de organisaties Handen in Huis, de
Mantelaar en Saar aan huis. Dit is voor 5 tot 15 dagen,
afhankelijk van uw pakket. U kunt hiervoor het
zorgbemiddelingsbureau bellen, tel 088 131 16 77.

TIP: Mantelzorgvergoedingen in 2022
Kijk op de website Mantelzorg.nl voor alle mogelijkheden voor vervangende
mantelzorg en eventuele vergoedingen voor in het nieuwe jaar.

MET NIEUWS
Mijn naam is Sandra Berns, ik ben 34 jaar oud en trotse moeder
van 2 kinderen. Vanaf 1 januari 2022 ga ik het ZorgMaatjes
project van Joke Voorwinden overnemen, waar ik ontzetten veel
zin in heb. Hiervoor heb ik als vrijwilligerscoördinator bij een

andere grote vrijwilligersorganisatie gewerkt. Ik ben bereikbaar
op 06 425 449 31 of e-mail: sandra.berns@methhw.nl.

Copyright © 2021 | MET Mantelzorgondersteuning | Heeft u tips, vragen of opmerkingen,
laat het ons weten. MET Mantelzorgondersteuning is telefonisch bereikbaar via 088 8876971 of stuur een e-mail naar marianne.visser@methhw.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
MET Welzijn Heerhugowaard · Postbus 149 · Heemskerk, Noord-Holland 1960AC · Netherlands

