
'Vee{ y^e^sen hebben het zelf níet ín de gaten
en zíen zíchze(f níet als vwantelzorger.
Het ís toch vanzelfsprekend, dat je zorgt voot"
íevnand waar je ovrn geeft'

Ben jij mantelzorger?
Eén op de tien Nederlanders is mantelzorger. Als je voor langere tijd onbetaalde zorg
verleent aan iemand uit je familie of omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of
hulpbehoevend is, ben je mantelzorger. Diegene voor wie je zorgt staat heel dichtbíj;
een partner, ouder, kind, familielid vriend/vriendin of buur.

De zorg die je geeft is divers; van helpen bij huishoudelijke/administratieve taken,
verzorging/verpleging tot toezicht houden. Mantelzorgers zijn er van jong tot oud.
Bijvoorbeeld als je als kind opgroeit in een gezin met een ziek of gehandicapt familielid.
Of als je na een leven lang gezond samenzijn ineens te maken krijgt met een partner die
Parkinson heeft.

Voorbeelden vqn Mantelzorg
- Boodschappen doen voor je dementerende moeder,
- Op je gehandicapte broertje passen.
- je partner met depressieve klachten niet alleen durven laten.
- De zorg als moeder om je kind met ADHD.
- De administratie doen voor je blínde vader.

Mantelzorg is geen baan waar je naar solliciteert, je rolt er vanzelf in. Zorgen voor een
ander geeft veel voldoening en toch kan deze taak ook zwaar zijn. Daarom is het
belangrijk dat je niet alleen goed voor de ander zorgt, maar ook voor jezelf om
overbelasting te voorkomen.
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'Mante[zorgers schrornen vaak ovvr hutp te
vrage^ of hun socíale netwenk ín te schakelen.'

Voorkome n va n ove rbel asti n g

Omdat Mantelzorg vaak een geleidelijk proces is, afhankelijk van iemands ziektebeeld of
beperking, doen veel mensen het in eerste instantie er'even bíj'. Als blijkt dat de
zorgtaak ingrijpender en langduriger wordt, kunnen er spanningen optreden. De zorg is

bíjvoorbeeld moeilijk te combineren met werk, het gezin, hobby's/vakanties etc.
Vlak daarnaast de psychische belasting van mantelzorgers die te maken krijgen met
gedragsveranderingen als gevolg van ziektebeelden (dementie, hersenletsel, depressie
etc.) ook niet uit.

Het is belangríjk met anderen te praten over wat je als mantelzorger meemaakt. Dit
kunnen mensen uit de omgeving zijn, maar ook lotgenoten en professionals, Daarnaast
is het af en toe overdragen van de zorg ook prettig.Zorg ervoor tijd en ontspanning voor
jezelf in te plannen, zodat je de zorg langer en beter vol kan houden. Voorkom dat je als
mantelzorger in een isolement raakt door een beroep te doen op het sociale netwerk.
Als dit niet toereikend is, kun je samen met de professional kijken hoe je dit kunt
versterken.

Voor jonge mantelzorgers is het belangrijk dat ze naast hun zorgtaak ook genoeg ruimte
hebben om met vrienden door te brengen, zich op school kunnen concentreren en hun
sport kunnen blijven beoefenen. Ook speelt bij deze doelgroep (h)erkennÍng en
bewustwording nog vaak een grote rol.

Bij mantelzorgondersteuning gaat het om het verminderen van de belasting van de
mantelzorger en het versterken van wat goed gaat. Mantelzorgers vinden het niet prettig
om benaderd te worden als iemand die alleen maar belast is. Het zorgen voor iemand
om wie je geeft is ook fijn!
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'WU zi^ beníeuwd waarv^ee wíj Doornenburgse
vrnantelzorgers kunnen helpen.
En we{ke ídeeën zij over vnantelzorg hebben.'

Oproe p Doornen burgse Mq ntelzorgers
Bij het Participatiepunt in Doornenburg kun je terecht met vragen rondom mantelzorg.
De medewerkers hebben ook contact met organisaties die verder kunnen helpen,
bijvoorbeeld de SWL mantelzorgconsulent, de huisarts en de thuiszorg.

Mensen zullen zichzelf misschien niet zo snel herkennen als mantelzorger, maar als
Doornenburgers kunnen we mantelzorgers helpen om hun vraagverlegenheid te
overwinnen en indien nodíg te stimuleren om hulp/steun te vragen,
Attendeer daarom mantelzorgers op onderstaande oproep.

Ben jij mantelzorger? Help ons te inventariseren waar mantelzorgers in Doornenburg
behoefte aan hebben door aan te kruisen waar je zelf behoefte aan zou hebben.

tr lk wil graag meer weten over wie mij kan helpen/ontlasten bij de zorg
tr lk wil graag meer informatie over een ziektebeeld, bijv. dementie
tr lk wil samen met anderen over onderwerpen in gesprek
tr lk heb vragen díe ik met iemand wil bespreken
tr lk heb een nieuw idee voor Doornenburg
tr lk heb behoefte aan tijd voor mezelf

Dit vragenlijstje kun je inleveren bíj het Participatiepunt tijdens openingstijden
op vrijdag (oneven weken) van 10.00 - 12.00u.

Het Participatiepunt is gevestigd in het Ontmoetingscentrum Doornenburg, Kerkstraat 3.
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