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Mantelzorg is topsport!

Ingezonden verhaal van een mantelzorger voor iemand met psychische problemen

Mijn man heeft als jongvolwassene psychische problemen gekregen in combinatie met een angststoornis. Een duidelijke oorzaak
heeft de psychiatrie tot op heden nog niet vast kunnen stellen. In zijn jeugd heeft hij en het gezin waaruit hij komt een paar
zeer traumatische ervaringen meegemaakt. Toch waren zijn ouders er altijd voor hem en de andere kinderen en kijkt hij terug
op een gelukkige jeugd.
In het begin zijn er jaren geweest dat hij met tussenpozen nog goed kon functioneren met ondersteuning van een psychiater
of psychisch sociaal verpleegkundige. Dit varieerde van één op één praatsessies tot groepstherapie en verschillende opnames
op een psychiatrische afdeling. De laatste jaren werden de periodes dat hij in een depressie zat steeds langer en de periodes
dat het goed ging steeds korter. Zelf geeft hij aan dat het steeds zwaarder wordt om de moed en kracht te vinden om er
weer bovenop te komen. Deels heeft dat te maken met het feit dat hij ouder wordt waardoor zijn rugzak voller is geworden
maar ook omdat hij minder flexibel is dan toen hij jong was. Deels ook omdat hij niet aan kan
geven wat de trigger is dat hij in een depressie raakt. Daar komt bij dat de laatste jaren de
(psychische) zorg aanzienlijk versoberd is waardoor de noodzakelijke hulp vele malen langer
op zich laat wachten dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Gelukkig heeft hij een werkgever die
zeer begaan is met het personeel, daardoor krijgt hij in een mindere periode ook alle ruimte
en tijd, zonder druk om te kunnen herstellen in zijn eigen tempo.

“Mantelzorger zijn voor iemand
met psychische problemen, die
ook nog eens je partner is, is
absolute topsport.”

Soms bij de kleinste dingen kan hij weer wegzinken in somberheid. Als mantelzorger probeer
je in deze mindere periodes er voor hem te zijn en met hem praten, hem te ondersteunen met de alledaagse dingen maar
vooral ook hulp te bieden op het emotionele vlak. Hij zegt ook regelmatig dat hij liever een gebroken been heeft dan een
depressie. Met een gebroken been ben je vaak zielig omdat dat zichtbaar is. Een depressie zie je niet en juist daardoor is er
zoveel onbegrip voor deze mensen. Uitspraken van ‘Joh waar maak je je nu druk om, je hebt een leuk huis, leuk gezin en een
goede baan’. Dat is allemaal waar, mede daardoor is het voor hem ook zo frustrerend en geeft het hem een gevoel van falen.
Als je dan partner bent van iemand met een psychisch probleem is het dubbel moeilijk want de grens van mantelzorg naar
verpleger wordt steeds dunner als je niet uitkijkt.
Ik durf van mijzelf wel te zeggen dat ik redelijk goed met de mindere periodes om kan gaan. In tegenstelling tot mijn man
geneer ik mij niet om aan de buitenwereld toe te geven dat de psychische problemen (weer) de kop op steken en dat het niet
goed gaat met hem. Hij ziet het als een tekortkoming in zijn functioneren en ik zie het als een chronische ziekte. Ik probeer
de situatie te nemen zoals die komt en er het beste van te maken om die periode door te komen. Angst of hij mij misschien
wat aan zal doen in zo’n periode heb ik niet, nooit gehad ook. Gelukkig werk ik nog wat ik fijn vind want dan kan ik even de
problemen van me afzetten. Op mijn werk ben ik mezelf en geen mantelzorger.
Wat ik wel heel frustrerend vind is de psychische hulpverlening. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, krijgt de ene
hulpverlener na de andere. Als je aan de zijlijn staat is dat al lastig, laat staan als je de patiënt bent. Van mijn man weet ik
dat hij het heel vervelend vindt al die wisselende hulpverleners. Iedere keer weer je verhaal moeten vertellen en nauwelijks
geholpen worden. Mijn ervaring als naaste is dat je nauwelijks input kunt geven terwijl ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week
de patiënt van dichtbij meemaak. Dat is jammer. Zelf heb ik het als heel prettig ervaren dat ik met de dingen waar ik als
partner tegen aan liep bij Karaat Mantelzorg terecht kon voor advies, ideeën, hulp maar bovenal een luisterend oor. Al met al
komt je relatie enorm onder druk te staan. Wanneer je niet uitkijkt raakt deze dusdanig verstoord waardoor ze zal stranden.
Gelukkig is dit voor ons tot op heden niet aan de orde geweest.
Heeft u ook een persoonlijk verhaal dat
gedeeld mag worden?
Wij horen het graag! Mail uw verhaal naar Esther
de Meza via esther.demeza@karaatmantelzorg.nl.

Wat kunt u doen als de
zorg niet goed verloopt?

Probeer in eerste instantie altijd het gesprek met de
zorgverleners aan te gaan. Indien nodig met management
erbij. Lukt dit niet, dan kunnen we vanuit Karaat Mantelzorg
bemiddelen. Mocht ook dit niet helpen, dan kunt u contact
zoeken met het Landelijk Meldpunt Zorg via 088 - 120 50 20
(lokaal tarief) of www.igj.nl.

Er is veel veranderd de afgelopen tijd. Wij hebben ons zo goed mogelijk aangepast om er ook in de
1,5 meter samenleving voor u te kunnen zijn…

Pluim voor Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp
van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen
in de maatschappij. Daarom geeft de gemeente Ridderkerk
de mantelzorgers ieder jaar een Pluim in de vorm van een
Ridderkerkpas met een tegoed van € 75,00. Dit tegoed kunt
u vrij besteden bij de diverse winkels in Ridderkerk. De Pluim
wordt elk jaar in november uitgekeerd. Mantelzorgers die al
geregistreerd zijn bij Karaat Mantelzorg ontvangen de Pluim,
mits zij nog aan de criteria voldoen:
•
•
•
•
•
•
•

De zorgontvanger is woonachtig in de gemeente Ridderkerk.
De zorgontvanger is beperkt, ziek of verslaafd.
De verleende mantelzorg is onbetaald.
De mantelzorger verleent meer dan acht uur per week zorg
aan de zorgontvanger.
De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden zorg aan de
zorgontvanger.
Er is een sociale relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger.
De zorgontvanger zou zonder mantelzorg meer professionele
zorg nodig hebben.

5 tips over reiskostenvergoeding
voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er
bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding
van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Wel biedt de
gemeente soms een vergoeding of kunt u de kosten aftrekken
bij uw belastingaangifte. Ook kunt u uw naaste vragen om
een tegemoetkoming in de reiskosten.
1.

2.

3.

Zie ook www.ridderkerkpas.nl

4.

5.

Parkeervergunning - Zorgt u voor iemand die woont
in een gebied waar u betaald moet parkeren? Dan krijgt
u misschien een parkeervergunning. Informeer bij de
gemeente van uw zorgvrager.
OV-begeleiderskaart - Als degene voor wie u zorgt
niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer,
kan hij of zij een OV-begeleiderskaart aanvragen. Meer
informatie: www.ov-begeleiderskaart.nl.
Passagierskaart - Als u iemand vervoert die
niet meer zelf kan rijden, kunt u misschien een
gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken.
Deze staat op de naam van de zorgvrager. Hij/zij kan
deze aanvragen bij de gemeente.
Valys - Als degene voor wie u zorgt gebruik maakt van
Valys, mag hij of zij gratis een begeleider meenemen.
Meer informatie: www.valys.nl.
Reiskosten aftrekbaar - Woont u samen met degene
die u verzorgt? Is deze persoon voor langere tijd
opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten
voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als specifieke
zorgkosten. Lees de voorwaarden op
www.belastingdienst.nl.

Jonge Mantelzorg

Eén van de speerpunten van Karaat Mantelzorg is dit jaar
Jonge Mantelzorg. Jonge Mantelzorg moet veel beter op de
kaart komen, in Ridderkerk maar ook landelijk. Om die reden
ziet u ook steeds meer campagnes omtrent Jonge Mantelzorg.
De eerste week van Juni was het de Week van de Jonge
Mantelzorg. In deze week was er volop aandacht op televisie
en media over dit onderwerp. Ook in Ridderkerk hing er
buitenreclame met het nieuwe logo voor Jonge Mantelzorg
Ridderkerk.

Het was de bedoeling om in deze week allerlei leuke activiteiten
aan te bieden aan de Jonge Mantelzorgers. Helaas is dit door
de omstandigheden vanwege corona heel anders gelopen.
Hopelijk kunnen deze activiteiten later in het jaar alsnog plaats
gaan vinden. Wel hebben alle jonge mantelzorgers in deze
periode een lekkere attentie thuisbezorgd gekregen, verpakt in
ons nieuwe Jonge Mantelzorg logo. In de zomerperiode boden
wij hen ook een workshop DIY Tie Dye aan.
We hopen na de zomervakantie weer een hoop leuke dingen
op te kunnen pakken, hou de berichtgeving omtrent Jonge
Mantelzorg in de gaten!

Geef de zorg even uit
handen bij Maison Patrick

Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking
kunnen bij Maison Patrick, een Respijthuis in Bleskensgraaf,
logeren. Hierbij kunnen hun mantelzorgers de verzorging
voor een dag, weekend, week of langer overdragen. Het
kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om
mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer op zich
kunnen nemen.
De medische zorg wordt tijdelijk overgedragen aan een
huisarts in de omgeving, die vervolgens in nauw contact staat
met de eigen huisarts. De thuiszorgorganisatie in de omgeving
van het logeerhuis neemt de thuiszorg tijdelijk over. De overige
verzorging gebeurt door een team van speciaal geschoolde
vrijwilligers, gecoördineerd door twee professionals. Dit team
staat 24 uur per dag voor de gasten klaar en biedt hen een
ontspannen verblijf.
Via de Wmo Ridderkerk kan er een indicatie voor een verblijf
aanvraagd worden. De kosten van het verblijf in dit respijthuis
worden bij een indicatie van de Wmo door de gemeente
Ridderkerk vergoed. De zorgkosten kunnen vanuit eigen
financiële middelen worden betaald, vanuit een PGB budget
of WLZ. Meer informatie? Kijk op www.maison-patrick.nl

“Respijtzorg met aandacht voor mensen, door mensen”

Gedichtenwedstrijd
winnend gedicht van mevrouw Van Stee

Mijn Lief
Nu in deze crisistijd, ben jij het die mij verblijdt!
Ik kwam gewoonlijk elke dag bij je op bezoek
en kreeg dan koffie met koek.
Ik luister dan naar je reizen en verhalen,
gelukkig spreek je meerdere talen.
Een man met intelligentie
Maar nu met Lewy Body Dementie.
Je beleeft nog steeds avonturen in je verleden en heden.
Toch ben je uit mijn armen gegleden.
Samen hadden we nog veel dromen,
daar is niet veel van gekomen.
Zo fijn dat je nu kunt beeldbellen
Je hebt nog zo veel te vertellen!
We zijn nog steeds gek met elkaar,
het leven is nog lang niet klaar!

Agenda

Kijk voor onze activiteiten op onze website
www.karaatmantelzorg.nl. Gezien de ontwikkelingen
rondom Corona is het lastig om de activiteiten ver vooruit
te plannen. Indien wij uw e-mailadres hebben, houden wij u
per e-mail persoonlijk op de hoogte.

Volgt u ons al op
Facebook?

Blijf ook op de hoogte via Facebook: www.facebook.com/
KaraatMantelzorg. We delen regelmatig berichten, foto’s,
nieuwtjes, ervaringen van mantelzorgers, informatie over
activiteiten en meer. Voor jonge mantelzorgers delen wij
regelmatig berichten via Instagram: www.instagram.com/
JongRidderkerk.

