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Themanummer CORONA

Mantelzorger,
HOUD
het HOOFD
KOEL
en
het HART
WARM,
Steunpunt
Mantelzorg
Brabantse Wal
en LOESJE

Voorwoord
De eerste nieuwsbrief van het jaar, maar wel een bijzonde
re editie in bizarre tijden. De kans is groot dat dit ook van
invloed is op u als mantelzorger. Om u handvatten te geven,
staat deze nieuwsbrief in het teken van de Coronacrisis.
De nieuwsbrief biedt een duidelijk overzicht waar u terecht
kunt met vragen, zowel per gemeente als landelijk. Ook
voor de jonge mantelzorgers hebben we tips en trucs hoe
je deze tijd zo goed mogelijk door kunt komen.
We hopen dat we u met deze nieuwsbrief praktische
handvatten en steun kunnen geven.
Zoals Mark Rutte sprak: ’Het zal een moeilijke tijd worden,
maar samen komen we hier doorheen’. Weet dat wij, de
medewerkers van de Steunpunten Mantelzorg Woensd
recht, Steenbergen en Bergen op Zoom, er voor u zijn.
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VOOR EEN LUISTEREND OOR
Wilt u uw verhaal kwijt of even met iemand kletsen? Zit u met vragen over
het coronavirus? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunt bellen.
Let wel op! Voor medisch advies belt u altijd met uw huisarts.
Woensdrecht:
BWI : 0164 672049 (werkdagen 9.00-17.00 uur)
Websites:
bwiwoensdrecht.nl/hulp-nodig-door-de-situatie-rondom-het-corona-virus/
www.corona-infopunt.nl/ Chatfunctie beschikbaar:
werkdagen 9.00-22.00 uur en zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Bergen op Zoom:
WijZijn Bergen op Zoom 0164-299491 (werkdagen 9.00-17.00 uur)
Website: www.corona-infopunt.nl/ Chatfunctie beschikbaar:
werkdagen 9.00-22.00 uur en zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Steenbergen:
WijZijn Steenbergen 0167 - 750 850 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Website: www.corona-infopunt.nl/ Chatfunctie beschikbaar:
werkdagen 9.00 -22.00 uur en zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888 ma t/m vr 09.00-21.00 uur en
za 10.00-16-00 uur
De Luisterlijn 0900-0767. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Als mantelzorger wilt u weten waar u rekening mee moet houden in de
zorg voor uw kwetsbare naaste; wat kan nu wel en wat kan nu niet? Kijk
op www.mantelzorg.nl of bel de Mantelzorglijn 030 – 7606055.

Hoe om te gaan met Coronastress
# Volg de ontwikkelingen, maar kies daarvoor slechts een paar sites met betrouwbare informatie zoals de
website van de overheid, het RIVM.
# Rantsoeneer het kijken, check maximaal drie keer per dag de laatste berichtgeving.
# Gun jezelf de ruimte om even naar buiten te gaan en je hoofd leeg te maken. Ook dit zijn belangrijke vita
minen en het vermindert de stress.
# Probeer sociale contacten te onderhouden via de telefoon, Skype, etc. Dit noemen ook wel vitamine S,
oftewel de sociale vitaminen.
# Eet gezond en drink maximaal één alcoholisch drankje per dag, zo blijf je weerbaar.
# Richt je aandacht op dagelijkse dingen.
# Wie het lastig vindt om van een hectisch volgeplempt programma naar ‘niks’ te schakelen, kan een
planning maken met een dagstructuur en een daginvulling met dingen waar je normaal niet aan toekomt,
een boek wat je nog wilde lezen, iemand die je graag een rustig wilde bellen.
# Nu we zien hoe makkelijk we de agenda leeg kunnen maken, is er misschien een besef dat er op de to-
do-lijst onbedoeld meer is komen te staan dan eigenlijk nodig is. Probeer het na deze periode nog een tijdje
vast te houden!
Bron Vrij Nederland, Annemiek Leclaire

3

Durf te vragen:handige websites en apps
Laat je zien

Probeer iemand uit uw omgeving te vragen om tijdelijk de taken over te nemen.
Een familielid of een goede en behulpzame buur staat vaak graag voor u klaar
in deze tijden. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Je kunt de hulpvragen
via wehelpen.nl en door alert te zijn op je eigen omgeving. Je kunt je aanbod
ook zichtbaar maken op de website, zodat een buurtgenoot ziet waarmee je
wilt helpen.

Websites en apps voor het delen van vragen en zorg
WeHelpen: https://www.wehelpen.nl/
Whapp: Initiatief van WeHelpen https://www.whapp.nl/
Huppla: Initiatief van WeHelpen. https://huppla.nl/
Fello: Ontwikkeld door DELA. https://www.getfello.com/
Inlife: Ontwikkeld door Alzheimer Nederland. https://www.myinlife.nl/nl
Carenzorgt: https://www.carenzorgt.nl/

Waar kunt u terecht in uw eigen gemeente
Woensdrecht

De coronacrisis zet het hele leven op zijn kop. Ook in de gemeente Woensdrecht, ook bij BWI. Clinics verval
len, vrije inloopspreekuren kunnen niet doorgaan. Dat is lastig, en toch pakt BWI deze uitdaging graag op.
Juist in deze moeilijke tijden hebben mensen financiële hulp, een warme maaltijd, een simpel advies of ge
woon een luisterend oor nodig. BWI blijft nabij, ook als het overheidsadvies is om op afstand te blijven.
In een wereld waarin binnen een week alles anders lijkt is één ding tussen alle veranderingen hetzelfde ge
bleven: de nabijheid van BWI in Woensdrecht. Op de Brede Welzijnsinstelling kun je rekenen, ook tijdens de
coronacrisis.
Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht telefoon:0164 - 672 049
https://www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-nodig-door-de-situatie-rondom-het-corona-virus/
E-mail: info@bwiwoensdrecht.nl

Bergen op Zoom
Dreigt u in nood te komen omdat door het coronavirus uw (dagelijkse) ondersteuning wegvalt? Meldt u zich
dan bij het Corona-steunpunt in Bergen op Zoom. Het steunpunt bevindt zich bij Vraagwijzer Bergen op Zoom.
WijZijn Bergen op Zoom werkt samen met de gemeente aan zorg en ondersteuning voor de inwoners van
Bergen op Zoom tijdens deze crisis. Het steunpunt is er ook voor inwoners die initiatieven willen opzetten om
anderen te helpen in deze moeilijke tijd. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Corona-steunpunt Bergen op Zoom/ Vraagwijzer Bergen op Zoom: 0164-299491
Chatfunctie beschikbaar via https://www.corona-infopunt.nl/
WijZijnTraverse Groep: 0164-299491 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) zij kunnen uw vraag mbt onder
steunig bij het doen van boodschappen verzorgen door de inzet van een eigen geregistreerde vrijwilliger.
Aanmelden bij de Maaltijdendienst van WijZijn Traverse Groep kan ook. De koelverse maaltijden worden op
een vaste dag bij u aan huis geleverd. U kunt dit aanmelden via Vraagwijzer Bergen op Zoom 0164-299491.
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Waar kunt u terecht in uw eigen gemeente
Steenbergen
Inwoners die in de problemen dreigen te komen omdat door het
Coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen contact
opnemen met WijZijn Steenbergen. Het steunpunt is er ook voor
inwoners die initiatieven willen opzetten om anderen te helpen in
deze moeilijke tijd.
Coronasteunpunt Steenbergen/Wijzijn Steenbergen Telefoonnummer: 0167 - 750 850
Chatfunctie beschikbaar via https://www.corona-infopunt.nl/
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Buiten kantoortijden kunt u mailen naar welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
Wijzijn Steenbergen/coronasteunpunt werkt samen met de gemeente Steenbergen, de stads- en dorpsra
den.
Stadsraad Steenbergen
Stadsraad algemeen
info@stadsraadsteenbergen.nl
Mogelijkheden
1. Contactpersonen uit uw straat hebben een flyer in de bus gedaan met hun contactgegevens. Bij vragen
neem contact met hem of haar op. Nog geen flyer van een contactpersoon in de bus gekregen? Dat kan,
niet alle straten hebben al iemand. Neem contact op met de stadsraad, geef door dat u in een straat woont
waar nog geen flyer verspreid is. Wellicht kunt u zelf de contactpersoon worden of kunt u bijvoorbeeld iemand
voordragen zodat de stadsraad dit met hen kan bespreken.
2. Er is in verschillende wijken een app waar je gebruik van kunt maken. Vraag of buren de app kennen/
hebben. Zo niet help hen om erbij te komen of geef hun vragen door binnen de app of bij de stadsraad en
houdt in de gaten of de vraag wordt opgepakt.
Facebook : Coronahulp Steenbergen en omgeving
Dorpsraad Welberg
Hulp nodig of geven neem contact op met de dorpsraad
Dorpsraad: 0167-566577/0651742572, info@dorpsraadwelberg.nl
Facebook: Welberg helpt Welberg
Dorpsraad Dinteloord
Hulp nodig of geven neem contact op met de dorpsraad
Dorpsraad algemeen: corona@dorpsraaddinteloord.nl
Facebook dorp initiatieven bij elkaar:
coronahulp Dinteloord
Kruisland
Hulp nodig of hulp bieden. Neem contact op met deze contactpersonen:
Peter Gommeren ( KBO)
0653455765
Arthur Oomen ( Zonnebloem)
0623233033
Ad Hellemons ( Dorpsraad)
0654613091
Initiatieven dorp bij elkaar

www.kruisland.nu

Dagelijkse boodschappen bij Coöp
0167-536025 of
info@coopkruisland.nl
Medicijnen zoals altijd dagelijks aan huis bezorgt door apotheek.
Dorpsraad Nieuw Vossemeer
Dorpsraad algemeen
dorpsraad@4681.nl
Website:
https://dorpsraad.4681.nl
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Naasten in kracht en het coronavirus
Deze vreemde periode met maatregelen om het coronavirus terug te
dringen, is niet gemakkelijk. En al helemaal niet als je een dierbare hebt
met psychische problemen. Misschien kun je niet meer op bezoek bij de
ander, kan hij of zij niet meer naar werk, school of dagbesteding. Elkaar
thuis vaker zien, kan moeilijk zijn. Misschien worden eenzaamheid, angst
of achterdocht erger.
Gelukkig zijn er ook dingen die je wel kunt doen: Contact via de telefoon,
Skype of Whatsapp, kaarten en brieven schrijven. Of denk eens aan de
app Houseparty. Dan kun je elkaar zien, maar ook een spelletje spelen
ter ontspanning.
Familie- en naastenorganisaties en de familievertrouwenspersonen zijn
gewoon bereikbaar. Ook biedt MIND via haar website informatie voor
jezelf of je dierbare , inclusief een huiskamer livestream elke werkdag
van 11 tot 16 uur (ga naar https://wijzijnmind.nl/corona). Verder heb
ben de familievertrouwenspersonen een speciale pagina met corona
nieuws voor naasten.
Probeer op alternatieve manieren in contact te blijven!
Let op jezelf en op elkaar!

Tips voor wanneer hulp vragen moeilijk is
‘Vraagverlegenheid’ wil zeggen dat mensen het lastig vinden om hulp aan anderen te vragen en/of hulp te
accepteren. We vinden het belangrijk om onze eigen boontjes te doppen. Ook wil niemand graag bij een
ander in het krijt staan of de vuile was buiten hangen.
• Schaamte of angst: “Wanneer mensen om je heen weten wat
er speelt, (al is het maar een beetje) dan is er meer begrip.
Mensen zullen dan ook eerder bereid zijn te helpen.”
• Privacy en Ieder huisje zijn kruisje: Als eerste insteek: “En wat
als er iets met jou gebeurt en jij het zorgen (tijdelijk) niet kunt
doen? Of als jij opbrandt? Je zou niet de eerste zijn...” Daarna
eventueel provocatieve aanpak: “Ja, dan zit er niets anders op
dan lekker in je uppie door te modderen en die twee mensen
die je al helpen over te belasten. Dan houd je het nog maar een
half jaar vol.”
• Eigen regie en vertrouwen: “Zou je jouw gevoelens of drempels kunnen bespreken met degene die jou
hulp aanbiedt?”
• Afhankelijkheid: “Heb jij weleens iemand anders geholpen die in een lastige situatie zat? Hoe heb jij dat
ervaren? Wilde jij iets terug krijgen? Vond je de ander ‘zwak’?” “Soms kun je best iets terug doen, … (geef
voorbeelden die bij de persoon passen)”
• Te zwaar belast: “Ik schrik van je antwoord. Je wilt het zorgen graag volhouden, maar je bent nu al zwaar
belast. Zou het helpen om in beeld te brengen wat jou energie geeft en kost? En zo toch vooruit te kijken?
Kan bijvoorbeeld een vriend(in) daarbij helpen? Misschien zijn er meer mogelijkheden dan je denkt.”
• Ziet lasten niet: Stel voor om bijvoorbeeld aan de hand van BordjeVol of een ander instrument goed naar
de situatie te kijken. Steunpunt Mantelzorg kan je hierbij ondesteunen.
• Algemeen: “Bij welk type klussen spelen deze bezwaren minder? Onder welke omstandigheden is het
makkelijker om hulp te vragen? Helpt het bijvoorbeeld als iemand (bijv. een dochter of kennis) eerst nagaat
of de persoon die je in gedachten hebt wil helpen?”
Bron: wehelpen
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We horen graag uw mening over Respijtzorg in de
vorm van logeeropvang.
De gemeenten op de Brabantse Wal zijn aan het onderzoeken welke
behoeften er zijn aan Respijtzorg in de vorm van een logeeropvang.
Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte,
beperking of psychische problemen. Het is een vorm van vervan
gende zorg (respijtzorg). De mantelzorger hoeft dan even niets te
doen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of
vriend over.
Ze willen graag in gesprek gaan met een aantal inwoners, mantel
zorgers zoals u, die behoefte hebben aan respijtzorg in de vorm
van logeeropvang (in een instelling of thuis). Tijdens dit gesprek
zal met u worden besproken welke behoefte er vanuit jullie situ
atie is en welke vorm van logeeropvang passend zou/zal zijn in uw
situatie. Bij vragen en wanneer u hieraan wilt deelnemen neemt u
dan contact op: info@mantelzorgboz.nl of Marloes Rutten adviseur
Mantelzorg 0640138521.

Tips voor ontspanning en activiteit
# Heimwee TV: troostende tv in coronatijd
elke dag tussen 09.00 en 14.00 uur te zien op NPO 2
# Heel Nederland Thuis in Beweging
elke werkdag van 9.15 uur tot 9.30 uur te zien op NPO 2
# Corona: 101 tips voor een leuke en leerzame dag met structuur
https://www.sheerenloo.nl/corona/corona-101-tips-voor-een-leuke-en-leerzamedag-met-structuur
# Wandel virtueel door Nederlands mooiste natuurgebieden
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlandsmooiste-natuurgebieden
# Online musea bezoeken
https://artsandculture.google.com/partner
# E-boek lezen of luisteren naar een boek van de bibliotheek
https://www.bibliotheekwb.nl/

Woordzoeker
Om ondanks deze onwerkelijke
periode het voorjaar in huis te
halen, is er in deze nieuwsbrief
een woordzoeker toegevoegd
met als thema ‘lente’. Lukt het
u om de juiste zin te vinden?
Het antwoord kan tot en met 1
mei worden verstuurd naar
info@mantelzorgboz.nl met ver
melding van uw naam en adres.
Voor de winnaar hebben we een
prijs. Heeft u gewonnen? Dan
ontvangt u na 1 mei een bericht
per mail.
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Speciaal voor jonge mantelzorgers
Het is allemaal wat. Je kunt niet naar school, niet naar de sportclub en met vrienden afspreken wordt ook
steeds lastiger. Een grote verandering. Daarom is er speciaal voor jonge mantelzorgers informatie hoe je
deze periode zo goed mogelijk kunt doorstaan.
Zorg goed voor jezelf
Volg de adviezen van het RIVM. Deze zijn er om jou, je familie en vrienden te beschermen. Zo zorgen we voor
elkaar en kunnen we hopelijk snel weer lekker naar buiten, afspreken met vrienden en weer gewoon naar
school.
Maak een onderscheid tussen schooltijd en vrije tijd en houd je dagrimte
Het is natuurlijk heel verleidelijk. Net wat langer slapen, omdat je toch niet naar school hoeft te fietsen. En
wat maakt het nu uit als je je lekkere pyjama aan houdt? Toch is het beter om zo veel mogelijk ritme te be
houden. Dus ga ongeveer net zo laat uit bed als je normaal gaat om naar school te gaan en trek toch even
normale kleding aan. Mensen zijn namelijk gehecht aan structuur. Het zorgt voor rust in je hoofd. Dat is zeker
in deze tijd erg fijn. En het voordeel is dat je ook niet zo moet schakelen als je weer terug naar school gaat.
Praat erover als je veel piekert
Als je veel aan het piekeren bent over wat er allemaal gebeurt of als je er slechter door slaapt, praat daar
dan over met iemand, die je vertrouwt. Stel vragen en bespreek samen waarover je je het meeste druk maakt.
Weet dat ook Mantelzorg Brabantse Wal er voor jou is! Met ons kun je je zorgen delen, vertellen waar je te
genaan loopt of we kunnen meedenken in lastige situaties. Uiteraard mag je ons ook altijd bellen om te laten
weten hoe het met je gaat. Dat vinden we altijd leuk.
Je kunt ons bereiken via de volgende telefoonnummers:
Bergen op Zoom: 0164 299491 (vraag naar Marloes Rutten of Eline Kuijlen)
Steenbergen: 06 40246354 (Iris de Korte)
Woensdrecht: 06 40608559 (Maureen Jacobs)

Voeg ons toe op Snapchat!
Sinds kort heeft mantelzorg Brabantse Wal een account op Snapchat!
Wij vinden het erg leuk als jullie ons toevoegen, zodat we kunnen delen
waarmee we allemaal bezig zijn. Daarnaast kunnen we via Snap ook
met elkaar chatten. Dat kan juist in deze tijd fijn zijn.
Wil je ons toevoegen? Dat kan! Maak dan een Snap van de QR code.

Zoek de verschillen!
Ben je 24 jaar of jonger en heb je
deze 7 verschillen gevonden? Stuur
ons een foto via Snapchat of per
mail (info@mantelzorgboz.nl) met
de verschillen, die je hebt gevon
den en maak kans op een leuke
prijs. Vergeet niet om je naam en
telefoonnummer te vermelden,
zodat we contact op kunnen
nemen als je gewonnen hebt.
Je kunt je foto insturen tot 1 mei.
Op 4 mei zal de winnaar bekend
worden gemaakt.
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Een steuntje in de rug
Maak je je vaak zorgen over je
vader, moeder, broer, zus, opa of
oma? En zou je het fijn vinden om
hier samen met anderen, die het
zelfde als jij ervaren, over te pra
ten? Dan is dit iets voor jou.
Mantelzorg Brabantse Wal gaat
deelnemen aan een landelijk en
Europees project dat 'MeWe'
(mentaal welbevinden) heet. Het
doel is om te leren hoe wij jou als
jonge mantelzorger het best kun
nen ondersteunen, zodat je goed
met jouw situatie om kan gaan en
je lekker in je vel zit. Het project
wordt mede vormgegeven door
Vilans en SCP (Sociaal en Cultureel
Planbureau).
De training is speciaal voor jonge
ren tussen de 15 en 17 jaar oud.
Tijdens de training ga je samen
met andere jongeren van mantel
zorg Brabantse Wal aan de slag. Je
hoort verhalen van anderen en je
leert hoe je je beter kan voelen als
je veel zorgen hebt of als je je veel
zorgen maakt.
De training zal starten in mei en
heeft een aantal bijeenkomsten.
Door de maatregelen rondom het
coronavirus zal de training online
plaatsvinden. Deze wordt verzorgd
door de medewerkers van Mantel
zorg Brabantse wal. De digitale
middelen, die voor deze bijeen
komsten nodig zijn, worden ver
zorgd.

Wat als ik me verveel of als ik mijn hoofd even leeg wil
maken?
De scholen zijn dicht, sportclubs zijn gesloten en je moet jezelf thuis
vermaken. Helemaal niet leuk natuurlijk, want je wilt lekker bezig zijn.
Toch heeft cabaretier Pieter Derks daar een andere mening over. Kijk
naar zijn filmpje ‘Pieter Derks over verveling’ via deze link: https://www.
youtube.com/watch?v=UjIQWPzT6MQ
Nu snappen we natuurlijk dat het niet leuk is om je veel te moeten ver
velen. En dat het ook prettig is om je hoofd even leeg te maken door
iets leuks te doen. Daarom hebben we hieronder een paar tips verza
meld:
Heb je al de Corona Dance Challenge met je vrienden gedaan? (kijk
op YouTube).
Ben je in plaats van een danser meer een voetbalfan? Verschillende
bekende voetballers doen mee aan de #StayAtHomeChallenge. Op
internet staan al een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld Matthijs de
Ligt en Donny van de Beek. Maak je eigen filmpje en nodig je vrienden
uit om ook mee te doen.
Natuurpodium Brabantse Wal heeft het project natuur in de stad. Je kunt
verschillende leuke spelletjes doen en je kunt er ook nog eens iets mee
winnen. Hoe leuk is dat?! Ben je benieuwd? Kijk dan op https://www.
natuurpodium.nl/ of ga naar de Facebookpagina van ‘Natuurpodium
Brabantse Wal’ voor meer informatie.
Kijk ook eens op Nujunior. Zij geven je allerlei leuke tips nu je even wat
moeilijker de deur uit kunt. https://www.nujunior.nl/het-laatste-
nieuws/1957/de-leukste-school-en-doetips-voor-deze-weken.html?utm_sour
ce=NU.nl%2Fapp&utm_medium=voorpaginablok&utm_campaign=NUjunior
Veel plezier!

Lijkt het je fijn om aan deze training
deel te nemen? Stuur dan een mail
naar info@mantelzorgboz.nl of bel
naar 06 39267947 (Eline Kuijlen)

De week van de jonge mantelzorger
In de eerste week van juni vindt de week van de jonge mantelzor
ger plaats. In verband met de huidige maatregelen heeft Mantelzorg
Brabantse Wal besloten om de week van de jonge mantelzorger in
juni niet door te laten gaan. Maar wees niet getreurd. De week zal
worden verschoven naar later moment in dit jaar. Wanneer dit is,
is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. We
houden je op de hoogte.
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Help Alzheimer Nederland uw belangen te behartigen en vul de online vragenlijst in!
Tweejaarlijks Dementiemonitor Mantelzorg Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele
zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer
Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen
met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.
De zorg verbeteren
Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders
en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrap
port. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.
Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met
dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling.
Help ons uw belangen te behartigen en vul de online vragenlijst in!
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
Helpt u mee? Geen internet? Vraag ons om een schriftelijke vragenlijst. Deze kunt u kosteloos terugsturen.
Heeft u andere vragen? Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl of bel (033) 303 25 02.
In West-Brabant willen we in het najaar van 2020 u als mantelzorger van iemand met dementie graag nog
maals benaderen met verdere verdiepingsvragen. Daarmee kunnen we een nog beter beeld krijgen binnen
onze eigen regio. Daarom vragen we u of u over een half jaar nog een keer een vragenlijst in wilt vullen. Wij
gaan die verdiepende vragenlijst zelf per email verspreiden.Als u hieraan ook wilt deelnemen, wilt u dan
a.u.b. uw emailadres doorgeven aan ons op: info@dementienetwerkwb.nl.

Websites met tips: Dementie en Corona
https://www.samendementievriendelijk.nl/nieuws/tips-omgaan-met-dementietijdens-corona
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/4-tips-psychosocialezorg-bij-dementie-corona
https://dementie.nl/nieuws/corona-en-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/corona#rol1

Online Alzheimer Café: Dementie & Corona
Door de maatregelen rondom corona kunnen de geplande Alzheimer Cafés helaas niet door gaan,
terwijl er juist nu behoefte is aan contact en aan de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen.
Daarom organiseert Alzheimer Nederland, afd West-Brabant samen met het Dementienetwerk West-
Brabant het Online Alzheimer Café.
Op maandag 20 april van 19.30-20.30 uur is er de mogelijkheid om
hieraan deel te nemen. Naast casemanagers dementie zullen ook Alzheimer
West-Brabant en een mantelzorgadviseur online aanwezig zijn om vragen
te beantwoorden rondom dementie en corona.
Vanaf 21 april kan de uitzending worden teruggekeken via www.demen
tienetwerkwb.nl/dementie-corona. De meest gestelde vragen zullen ook op de site terug te vinden zijn.
Wilt u meedoen aan de online uitzending? Dan kunt u zich opgeven via info@dementienetwerkwb.nl
o.v.v. online Alzheimer Café. U kunt uw vraag of vragen voorafgaand aan het Online Alzheimer Café
ook stellen via hetzelfde mailadres. Bij grote belangstelling tijdens de avond bestaat de kans dat uw
vraag op dat moment niet beantwoord kan worden. Deze vragen zullen dan indien mogelijk op de
website meegenomen worden.
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‘Wie Helpt?’ TanteLouise lanceert game tegen ouderenmishandeling
Tante’s route naar een samenleving zonder oudermishandeling.
Onze missie: opzettelijke mishandeling de wereld uit helpen en ontspoorde zorg voorkomen. Dat is geen
gemakkelijke opgave, maar we zijn vastberaden om dit aan te pakken.
Met het spel ‘Wie Helpt?’ – dat door iedereen gratis is te downloaden! – hoopt tanteLouise het grote publiek
bewust te maken van de vele gezichten die ouderen mishandeling heeft.
Dus ga op je smartphone of tablet naar en download de game nu. Daarna aan de slag, doen hoor! Of zoals
tante zegt: ‘Ga toch spelen!’

Huis van Morgen aan het woord
De Vibby valdetector voor om de pols is een systeem dat garant staat voor jouw veiligheid binnenshuis.
Het valdetectorsysteem sluit je aan op je analoge telefoonlijn. Je draagt de alarmknop
rond je pols. Bij een flinke val (met hoogteverschil en een snelle beweging of hard
neerkomen) maakt de Vibby automatisch alarm. Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid
om, in geval van nood, handmatig de zorgcentrale te alarmeren met een simpele druk
op de knop. Wanneer de sensor trilt en het LED-lampje brandt, weet je dat de centrale
op de hoogte is.
De detector is uitgerust met slimme technologie die ervoor zorgt dat er bij een zware val automatisch
alarm wordt geslaan. Indien je binnen 20 seconden nadat je bent gevallen weer opstaat en 6 seconden
blijft staan, wordt het alarm geannuleerd. Het is ook mogelijk om het alarm handmatig te annuleren
door de sensor 2 seconden met de hand te bedekken.
Voor wie geschikt?
De Vibby kan vertrouwen geven aan iedereen met valgevaar zoals:
- ouderen of gehandicapten met beperkte mobiliteit/stabiliteit
- als je uit het ziekenhuis bent ontslagen, maar thuis nog
ondersteuning nodig hebt
- bij aandoeningen zoals epilepsie, diabetes, de ziekte van Parkinson.
www.tunstall.nl

11

Indien onbestelbaar:
Postbus 674, 4600 AR Bergen op Zoom

Steunpunt Mantelzorg
Steenbergen
Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen
0167-750850
Joyce Joosen
0636110898
mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.
nl
www.wijzijntraversegroep.nl

Mantelzorg Bergen op
Zoom

Brede Welzijns Instelling
Woensdrecht (BWI)

Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
0164-299491
info@mantelzorgboz.nl

Welzijncentrum K4
Kromstraat 4
4631 KH Hoogerheide

Katja Kley
Eline Kuijlen
Marloes Rutten
www.mantelzorgbrabantsewal.nl
Facebook:
Mantelzorg Bergen op Zoom
Snapchat jonge mantelzorgers
JMZERSBW

0164-672049
Marga Esser
Lenny Winkel
Maureen Jacobs
info@bwiwoensdrecht.nl
www.bwiwoensdrecht.nl
Facebook:
MantelzorgBrabantseWal

Samenwerking
Nieuwsbrief Mantelzorg Brabantse Wal is een initiatief van Man
telzorg Bergen op Zoom in samenwerking met Steunpunt Mantel
zorg Steenbergen en BWI Woensdrecht. Er wordt gebruik gemaakt
van het netwerk met andere organisaties op het gebied van zorg,
wonen, onderwijs en welzijn om zo'n breed mogelijke groep man
telzorgers te bereiken.
Relevante informatie
Mocht u als organisatie relevante informatie hebben voor de
nieuwsbrief, hetzij activiteiten voor mantelzorgers hetzij andere
informatie, neem dan contact op met de redactie van deze
Nieuwsbrief (info@mantelzorgboz.nl). De volgende nieuwsbrief
wordt in het tweede kwartaal van 2020 uitgebracht.

