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C O L U M N  

Lang leve het levenstestament! Dit lijkt 
wat tegenstrijdig, want dat gaat toch ook 
over je naderende afscheid. Over je wen-
sen heb je zeker wel eens nagedacht en 
met de mensen om je heen besproken, 
maar vaak nog niet vastgelegd . Dat het 
zal verlopen zoals je zelf graag wilt kun je 
met een levenstestament bereiken. Daar-
mee houd je de regie over je leven en 
over het afscheid daarvan, ooit, maar 
liefst nog heel ver weg. Ik weet zelf maar 
al te goed, dat het best wel moeite kost 
om er serieus werk van te gaan maken. 
Nu ik in juni a.s. 75 jaar zal worden vind ik 
het voor mezelf wel van belang. Bij het 
afsluiten van de persoonlijke administra-
tie van mijn overleden schoonvader, voor 
wie ik jarenlang mantelzorger was, kwam 
ik zijn levenstestament weer tegen. Hij 
heeft daarin iets veilig gesteld, wat hij 
bijna levenslang hartstochtelijk wilde: zijn 
vier vrienden uit het verzet mochten 
nooit vergeten worden….. Hij was de 
vijfde man en kon door ziekte voor één 
keer niet aanwezig bij hun verzetsdaad in 
Utrecht in 1944. Zijn dochter, mijn vrouw 
Ineke, heeft bij de uitvaart van haar vader 
op 16 januari 2018 diens eigen tekst, 
waarin de namen van zijn verzetsvrien-
den, uitgesproken. Zoals vastgelegd in 
zijn levenstestament….. 
Het kost mijzelf nu minder moeite om de 
regie te behouden of te gaan regelen nu 
ik de leeftijd daarvoor heb. Het geeft mij 
rust in mijn hoofd. En veel dierbare herin-
neringen worden weer wakker. Ik had dit 
niet willen missen… 

 Hans 

WEER OPEN! 

Na weer een periode locked down te zijn 
geweest kunnen we elkaar weer ontmoe-
ten. 

Met weer de bekende activiteiten, maar 
ook weer nieuwe thema's waarover we 
jullie informeren. Zoals Hans al aangeeft 
in zijn column is er deze maand extra aan-
dacht voor het levenstestament, waarin u 
vastlegt wie uw belangen kan en mag 
behartigen. 

 

LEVENSTESTAMENT 

Op woensdag 23 februari  tijdens de 
Koffie Met vertelt Ellen van Broekhoven 
over het belang van goede vertegenwoor-
diging.  
Ellen van Broekhoven woont in Beek en is 
werkzaam bij ZZG zorggroep als juridisch 
beleidsmedewerker. In haar werk krijgt zij 
bijna dagelijks vragen van artsen en (wijk) 
verpleegkundigen over vertegenwoordi-
ging van cliënten in de zorg. Het is voor 
oudere mensen , en ook voor hun mantel-
zorger, heel belangrijk om hierover op tijd 
na te denken. Wie behartigt uw belang als 
u het -later- zelf niet meer kunt? En wat 
verwacht u van hem/haar? Een levenstes-
tament is een manier waarmee vertegen-
woordiging goed geregeld kan worden.  
 
Behalve uw zakelijke belangen, kan het 
ook gaan over uw medische situatie, als u 
daar zelf niet meer toe in staat zou zijn.   
 

Ellen bespreekt voorbeelden uit de prak-
tijk waarin naasten en zorgverleners tegen 
problemen aan lopen als er niets is vast-
gelegd. Ook is er gelegenheid om vragen 
te stellen.  Zie voor aanmelding pagina 3. 

 

NIEUW IN DE GEMEENTE… 

Het kan op sommige momenten erg ge-
wenst zijn om ontlast te worden in je taak 
als mantelzorger.  
Bijvoorbeeld om op vakantie te kunnen, 
of om wat meer ruimte te krijgen in een 
volle werk-of studieweek, eigen sociale 
leven, ziekte etc.  
Ook zijn er ouderen die de kinderen op 
afstand hebben wonen of alleenstaand 
zijn en daardoor geen mantelzorger in de 
directe omgeving hebben.  
 In 2021 is er een nieuwe aanbieder ge-
start die ondersteuning biedt bij mantel-
zorg:  Gerda aan huis. 
 
Aan ‘Gerda aan huis‘ zitten kosten verbon-
den, maar een PGB kan daarbij een uit-
komst in bieden.  
De kosten zijn ook eventueel aftrekbaar 
van de belasting.  
 
Heeft u ondersteuning thuis nodig of wilt 
u aan het werk als een ”Gerda aan Huis”?  
Neem vrijblijvend contact op met één van 
de zorgbemiddelaars (Mireille Kroon of 
Joost Reiniers), te bereiken op 06-837 92 
475 of bel gratis naar 0800-444 9 444.  
 
Bezoek de website op 
www.gerdaaanhuis.nl 
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PRIMEURTJE VOOR 
HET  GASTHUIS IN 

MILLINGEN AAN DE 
RIJN: IN DEELTIJD WO-

NEN IN HET VER-
PLEEGHUIS 

In Nederland is het zo geregeld dat 

als je dementie krijgt je nog zo lang 

mogelijk thuis blijft wonen.  

 Hoe lang? Dat kan hangt natuurlijk 

heel erg af van hoe de situatie bij 

degene met dementie zich ontwik-

kelt.  

Maar zeker zo belangrijk is natuurlijk 

hoe de partner, familie en goede 

vrienden omgaan met de situatie.  

 Vaak zie je dat de omgeving een 

tijdlang alles uit de kast haalt om het 

thuis blijven wonen  te ondersteu-

nen, vaak ook met professionele hulp 

van thuiszorg en huisarts.  En als het 

dan uiteindelijk niet meer gaat dan is 

een verpleeghuis uiteindelijk een 

oplossing. Een hele grote stap, zeker 

omdat de hoofdpersoon vaak dingen 

dan niet meer zo goed begrijpt.  

  In het Gasthuis Millingen woont nu 

sinds kort de eerste verpleeghuisbe-

woner in deeltijd. Concreet betekent 

dit dat deze bewoner elke week 3 a 4 

dagen in het Gasthuis woont en 

slaapt, en dan weer de rest van de 

week naar huis gaat.  

Na een paar dagen komt hij/zij weer 

terug etc.  Tijdens de dagen  in het 

verpleeghuis  kan de familie even 

bijkomen, want 24 per dag zorgen 

voor een partner met dementie is 

geen sinecure!  

Het idee is dat hiermee partners lan-

ger thuis kunnen blijven zorgen voor 

hun dementerende man of vrouw.  

 Het Gasthuis Millingen is de eerste 

die dit echt zo doet. Het past bij het 

motto: Je denkt dat het niet kan. 

Maar het kan wél! 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de heer Ronald Gort 

of mevrouw Desiree Witjes, tele-

foonnummer Gasthuis 0481-431644 

Bij deeltijdopname is een WLZ indica-

tie nodig (WLZ staat voor wet langdu-

rige zorg). 

 

CURSUS ‘PSYCHISCHE 

PROBLEMEN IN DE 

FAMILIE. 

Eind februari start er in Nijmegen 

weer een cursus ‘Psychische proble-

men in de familie’ in Nijmegen. 

De cursus voor naastbetrokkenen 

van mensen met een depressie, 

angststoornis, autisme (ASS), of een 

ander psychisch probleem, start op 

maandag 28 februari van 15.00-

17.00 uur in Nijmegen.  

Van te voren is er een kennisma-

kingsgesprek met de cursusleiders. 

Aan deze cursus mogen inwoners 

deelnemen uit gemeente Berg en 

Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen, 

Lingewaard en Wijchen. 

Als iemand in het gezin een psychi-

sche kwetsbaarheid heeft, is de im-

pact op de familie groot.  Een psychi-

sche stoornis heeft effect op de rela-

tie tussen broer en zus, ouder en 

kind en op de relatie tussen partners. 

Het veroorzaakt bijvoorbeeld gevoe-

lens van onmacht, spanning, boos-

heid, schuld en schaamte. Conflicten 

en machteloosheid maken dat men 

uitgeput raakt.  

Wij weten natuurlijk niet alle oplos-

singen maar we staan voor je klaar 

om te luisteren en wellicht kunnen 

we je ondersteunen. Hoe ga je eigen-

lijk om met iemand die bijvoorbeeld 

een depressie heeft, of een psycho-

se? Dat zijn dingen die je niet zomaar 

uit jezelf kan weten. Het is fijn als je 

daar tips en steun voor krijgt. En hoe 

doe je dat eigenlijk; je grenzen aan-

geven als je eigenlijk constant onmis-

baar bent?  

Omgaan en leven met iemand die 

een psychische kwetsbaarheid heeft 

kan zwaar zijn. Hoe ontstaat zoiets 

eigenlijk en wat moet je vooral wel 

en niet zeggen?  

Pro Persona Connect afdeling Pre-

ventie organiseert een cursus voor 

familieleden en naasten van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid.  

Cursusdata:  

Maandag 28 februari,  

7 + 14 + 21 + 29 maart,  

4 april 2022 van 15.00-17.00 uur  

Locatie:  

Pro Persona Nijmeegsebaan, gebouw 

12, Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nij-

megen. 

Aan de cursus zijn geen kosten ver-

bonden, alleen materiaalkosten (€ 

15,-). Heeft u belangstelling ?  

Meld u zich dan aan bij ons dan plan-

nen we een kennismakingsgesprek. 

In dit gesprek wordt duidelijk of de 

cursus je past.  

Mail naar het secretariaat:  

preventie@propersona.nl  

of bel 026- 3124483  

(ma, di, do en vr 9:00-16:00 uur) 
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   A C T I V I T E I T E N  V O O R  M A N T E L Z O R G E R S  U I T  D E  H E L E  G E M E E N T E  

Mantelzorg Berg en Dal 
info@mantelzorgbergendal.nl 

tel: 085 0406066 
www.mantelzorgbergendal.nl 

KOFFIE MET… 

In 2022 afwisselend op twee vaste locaties , in de Mallemolen 

in Groesbeek, en in het Kulturhus in Leuth. 

Noteer vast de volgende data in uw agenda! 

23 februari in Groesbeek, 28 maart in Leuth,  25 april in 

Groesbeek (allen 13.30u - 15.30u) 

 

Op 23 februari Koffie met… 

Informatieve bijeenkomst over het  Levenstestament. 

Ook het kopje koffie ontbreekt deze keer niet! 

Lees er meer over op de eerste pagina in deze nieuwsbrief en 

op onze website. 

Aanmelding een week vooraf per email:  

info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085 0406066 

MANTELZORGAFELS 

Sinds jaar en dag worden door mantelzorg Berg en Dal de tafels 

georganiseerd. Deze vorm van ontmoeten is er voor alle mantel-

zorgers die het fijn vinden om eens te praten met lotgenoten.  

Vrijwilligers organiseren dit en begeleiden de middag. De tafel in 

Millingen is iedere eerste maandag van de maand   

7-2: Hotel Milings Centrum, Heerbaan 186 Millingen aan de Rijn 

 7-3 en  4-4 locatie nog niet bekend 

 In Groesbeek is dat iedere derde donderdag van de maand.  

17-2, 17-3, 21-4 't Trefpunt De Meent 2 6562 CZ Groesbeek   

Aanmelden een week vooraf per email   

info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085 0406066 

MANTELZORGER VOOR JONGE 
MENSEN MET DEMENTIE: 

Dementie op jonge leeftijd of vroege dementie 

begint meestal tussen 40 en 65 jaar. De proble-

men worden op deze jonge leeftijd vaak niet 

herkend. Dat leidt tot veel onzekerheid en onbe-

grip. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat 

de juiste diagnose wordt gesteld. Bij dementie 

op jonge leeftijd is de impact op de partner en 

gezin groot. Als de diagnose ‘dementie op jonge 

leeftijd’ eenmaal is gesteld, geeft dat misschien 

wat opluchting omdat duidelijk is wat er aan de 

hand is. Maar het roept ook vragen op: hoe ga 

ik ermee om, is het erfelijk en wat vertel ik de 

kinderen? Hoe regel ik het met mijn werk? 

Op donderdagochtend 3 maart start er een 

groep voor lotgenoten speciaal voor mantelzor-

gers die zorgen voor iemand met diagnose de-

mentie jonger dan 65 jaar. Ook als je partner al 

iets ouder is, maar de diagnose eerder gesteld 

is kun je aansluiten.  

10.30 - 12.30u in de kὄrf, Kerkpad 7, 6562GA 

Groesbeek  

Deze groep komt tweemaandelijks bij elkaar en 

houdt tussentijds contact. Onder begeleiding van 

een ervaringsdeskundige krijg je praktische tips 

en uitleg over hoe  je om kunt gaan met demen-

tie op jongere leeftijd. Ook kun je met elkaar in 

gesprek over je eigen ervaringen en waar mo-

gelijk elkaar tot steun zijn. 

Voor meer informatie of aanmelden mail of bel 

naar: 

info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch  

085 0406066 
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V R A A G ,  A N T W O O R D  E N  D I V E R S E N  

Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen. 

De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts en Hanneke 

Klievink.  Onze nieuwsbrief verschijnt  4x per jaar.  

WE HOUDEN GRAAG CONTACT 

We leren jou en andere mantelzorgers in Berg en Dal graag beter kennen. Heb 

je vragen, wil je advies of wil je jouw verhaal kwijt? Heb je ideeën over mantel-

zorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je staat er niet alleen voor!  

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag  tussen 9.00 uur -

17.00uur  

MANTELZORG BERG EN DAL Postbus 109 6560 AC Groesbeek 

T 085-0406066  

W www.mantelzorgbergendal.nl  

E info@mantelzorgbergendal.nl         

Facebook: Mantelzorg Berg en Dal 

Wij doen er alles aan om onze gege-

vens actueel  te houden. Toch kan 

het zijn dat u deze nieuwsbrief ten 

onrechte ontvangt omdat er in uw 

situatie als mantelzorger iets veran-

derd is, of omdat u verhuisd bent. 

Wij vragen u wijzigingen aan ons 

door geven .  

WAAR MOET IK ZIJN VOOR 

WELKE ZORG EN ONDER-

STEUNING, WANNEER EEN 

INDICATIE? 

Meldt u zich bij de gemeente met het 
verzoek om ondersteuning, zodat u 
thuis kunt blijven wonen?  

Het Wmo-loket of het sociale wijk-
team van uw gemeente geeft u infor-
matie over de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). En helpt u bij 
de aanvraag van voorzieningen uit de 
Wmo. U kunt bij uw gemeente ook 
vragen naar de gratis cliëntondersteu-
ning. Mantelzorg Berg en Dal is een 
van die ondersteuners. 

De gemeente onderzoekt of u ervoor 
in aanmerking komt. Dat onderzoek 
gebeurt samen met u en eventueel 
mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld 
u als mantelzorger(s).  Het onderzoek 
voert de gemeente zo spoedig moge-
lijk uit. De gemeente moet dit in ieder 
geval binnen 6 weken na uw melding 
doen.  

Bij het onderzoek wordt gekeken naar 
uw behoeften en voorkeuren. De ge-
meente bekijkt eerst wat u zelf nog 
kan. En of andere mensen uit uw soci-
ale netwerk u eventueel kunnen hel-
pen. Daarbij wordt ook gekeken naar 

voorzieningen die er in de gemeente al 
zijn, zonder dat daar een indicatie voor 
nodig is. Een algemene voorziening is 
vrij toegankelijk. De gemeente doet 
daarvoor niet eerst een diepgaand 
onderzoek naar u of uw situatie.  
Voorbeelden hiervan zijn o.a. hulp bij 
boodschappen, of de zorgpauze van 
Mantelzorg Berg en Dal 

Ook kijkt de gemeente of u al zorg en 
ondersteuning krijgt vanuit andere 
wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, 
Participatiewet of de Jeugdwet. 

Blijkt uit het onderzoek dat u onvol-
doende zelfredzaam bent of niet goed 
kunt meedoen in de maatschappij? En 
kan uw netwerk ook niet bijdragen? 
Dan is de gemeente verplicht onder-
steuning vanuit de Wmo te bieden. De 
gemeente biedt maatwerkvoorzienin-
gen.  

Een maatwerkvoorziening is afge-
stemd op uw situatie, zoals persoonlij-
ke begeleiding of een aanpassing aan 
uw woning. Er zijn meerder vormen 
van maatwerk: hulpmiddelen of voor-
zieningen voor vervoer;  ondersteu-
ning bij sociale contacten en vrijetijds-
besteding; hulp bij opvoeding; dagbe-
steding.  De gemeente geeft in enkele 
gevallen een indicatie hiervoor af. 
Meer voorbeelden van maatwerkvoor-
zieningen, vindt u op Regelhulp.nl. 

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? 
Dan kunt u misschien zorg krijgen van-
uit de Wet langdurige zorg (Wlz).  Eerst 
wordt  vastgesteld worden welke zorg 
men nodig heeft en wat de hoeveel-
heid van deze zorg dient te zijn.  Het 
vaststellen van die zorg  doet het CIZ 
(Centrum Indicatie Zorg)  

Zodra u een CIZ-indicatie heeft aange-
vraagd ontvangt u binnen 6 weken per 
post het indicatiebesluit. Deze wordt 
opgesteld door het CIZ. In het indica-
tiebesluit staat beschreven welke zorg 
in uw geval noodzakelijk is en wat de 
hoeveelheid van deze zorg dient te 
zijn. U kiest zelf van welke zorgverlener 
u dit krijgt. 

Naast dat er in het indicatiebesluit be-
schreven staat welke, en de hoeveel-
heid zorg u of uw naasten nodig heeft, 
staat er ook in; 

Voor welke soort zorg  u bent geïndi-
ceerd; Op welke frequentie/
hoeveelheid zorg u recht hebt 
(bijvoorbeeld aantal uren per week); 
Hoe lang u recht hebt op de zorg.  

Mocht u bij het CIZ een voorkeur voor 
een zorgaanbieder hebben doorgege-
ven dan staat dat vermeld in het CIZ 
indicatiebesluit. 

 


