
  

Zorgboerderij Grootenhout 

“Zo veel mogelijk geluksmomenten creëren” 

ViERBINDEN Mantelzorg-

ondersteuning brengt de 

nieuwsbrief Mantelzorg-

Nieuws 4 keer per jaar uit. 

Hiermee blijft u op de hoogte 

van de belangrijkste lokale, 

regionale en landelijke 

actualiteiten op het gebied 

van mantelzorg. 

Wilt u de nieuwsbrief ook 

ontvangen? Of heeft u 

vragen op het gebied van 

mantelzorg? Dan kunt u 

contact opnemen met: 

ViERBINDEN 

 

Mantelzorgondersteuning 

en Vrijwilligershulp 

 

Spreekuren: ma-wo-vr 

9.00 - 10.30 uur 

 

Otterweg 27 

5741 BC Beek en Donk 

0492-464 289 

mantelzorg@vierbinden.nl 

 

www.vierbinden.nl 

maart 2017 

Zo veel mogelijk geluksmomenten 

creëren. Dat is de missie van Zorg-

boerderij Grootenhout. Op dit 

prachtige landgoed aan de rand van 

Mariahout vinden mensen met 

Alzheimer een plek voor permanen-

te bewoning of dagbesteding. Er 

liggen vier woonboerderijen over 

het terrein verspreid die elk aan vijf 

tot acht bewoners een plaats bie-

den. 

 

De dagbesteding kent twee loca-

ties: één voor mensen die wel van 

wat levendigheid houden en één 

voor de liefhebbers van rust. 

Onder de bezielende leiding van de 

eigenaars Noudje en Doris probeert 

een team van professionals en vrij-

willigers de vaste bewoners en be-

zoekers van de dagbesteding een 

veilige, vertrouwde en gezellige 

omgeving te bieden. 

Noudje vertelt: “Wij mogen geen 

gesloten deuren hebben zoals een 

verpleeghuis. Wij moeten de men-

sen verleiden om te blijven en dat 

lukt ons aardig.” Op Ouderenland-

goed Grootenhout kunnen cliënten 

zich vrij bewegen. 

“Je moet dementerende mensen 

niet opsluiten”, is de visie van 

Noudje. “Dan gaan ze ronddolen, 

aan deuren rammelen.” 

Alle bewoners doen ook mee 

aan de dagbesteding. “Het is 

belangrijk dat ze overdag er-

gens anders zijn dan waar ze 

wonen. Op die manier is er elke 

keer een thuiskommoment. 

Mensen zijn hier bijna nooit al-

leen op hun kamer. Als ze al-

leen zijn, bestaan ze niet. Ze 

willen in de groep zijn.” 

Op Grootenhout wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden 

met de eigen leefwereld van de cli-

ënten.” Mensen met dementie voe-

len zich heel onzeker. We proberen 

een klimaat te scheppen waarin 

ieder zich op zijn gemak voelt.” 

(Vervolg op pagina 2) 

“Wij mogen geen 

gesloten deuren 

hebben zoals een 

verpleeghuis” 

Noudje 

mailto:mantelzorg@vierbinden.nl
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Noudje verduidelijkt de onzeker-

heid met een eenvoudig voorbeeld. 

“Je vraagt bijvoorbeeld: ‘Wil je kof-

fie?’ Het duurt even voor die vraag 

begrepen wordt. Vraag dan niet 

meteen: ‘Of thee?’ Daar worden ze 

heel onzeker van. Geef ze de tijd 

om over een vraag na te denken. 

Dat geeft hen het gevoel zelf te 

kunnen beslissen.” 

Een van de vaste bewoners is me-

neer Frans Wijns uit Son. Op 63-

jarige leeftijd werd bij hem Alzhei-

mer geconstateerd. Mevrouw 

Fredie Wijns vertelt het verhaal. 

“In 2009 zijn we toch maar eens 

naar de huisarts gegaan. Mijn man 

kreeg een testje met wat simpele 

vragen, zoals wat voor dag het 

was. Hij had geen enkele vraag 

goed.” Omdat Frans een pacema-

ker had, kon er geen hersenscan 

gemaakt worden. In het Catharina 

Ziekenhuis werden verdere tests 

gedaan. Daar werd de diagnose 

gesteld. Frans kreeg medicijnen om 

het proces te vertragen. Hij mocht 

geen auto meer rijden. “Dat vond 

mijn man heel erg, hij heeft daar 

veel verdriet van gehad.” 

Omdat Fredie en Frans geen kin-

deren hebben, stond Fredie alleen 

voor de zorg. “Ik moest iets rege-

len voor het geval er met mij iets 

zou gebeuren. Ik wilde niet dat 

mijn man ergens zou komen waar 

hij opgesloten werd. Hij was nog zo  

jong.” Via een kennis hoorde ze 

over Grootenhout. Ze maakte een 

afspraak en Noudje liet haar alles 

zien. “Hier waren de mensen hele-

maal vrij. Ik heb mijn man meteen 

op de wachtlijst laten zetten voor 

als het zover zou zijn.” 

 

Intussen ging Frans vijf dagen per 

week naar de SteenUijl, een dag-

besteding in Son. “Ik wist niet 

meer hoe ik mijn man bezig moest 

houden. Mensen met Alzheimer 

hebben geen interesses 

meer. 

Hij had een goede functie 

bij de bank. Nu zat hij reep-

jes toiletpapier te tellen als-

of het geld was. Hier op 

Grootenhout hebben ze na-

maakgeld voor hem ge-

maakt.” 

Fredie kon Frans niet meer 

alleen thuis laten. ”Gauw 

even naar de winkel, ner-

gens meer een praatje ma-

ken. Ik wilde zo snel moge-

lijk weer thuis zijn. Zelf was ik nog 

jong, ik ging altijd graag tennissen 

of naar vriendinnen. 

Het zorgen voor mijn man was 

zwaar. Ook ’s nachts was hij altijd 

onrustig. Ik kwam zelf ook niet 

meer tot rust en dreigde overspan-

nen te worden. Maar Frans was 

heel lief en makkelijk, hoor!” 

De dagbesteding bij de SteenUijl 

bracht rust. “In de weekends was 

het gesloten. Mijn man begreep dat 

niet. Hij wilde er steeds naar toe. 

Dan reden we erheen om hem te 

laten zien dat het gesloten was. 

Maar na een half uur wilde hij er 

wéér naar toe. Ik wist niet meer 

hoe ik de weekends door moest 

komen.” Frans kreeg een stil delier. 

“Hij at niet meer, reageerde niet 

meer. Niemand wist wat er aan de 

hand was.” Onderzoek wees uit dat 

er een darm bekneld zat. “Hij moet 

vreselijke pijn gehad hebben, maar 

hij kon het niet zeggen.” Na een 

operatie volgde een dubbele long-

ontsteking. “Hij heeft daar een gro-

te klap van gekregen. Omdat ik 

alleen ben, is de Wet Langdurige 

Zorg ingeschakeld. Men vond dat ik 

de zorg thuis niet in mijn eentje 

aankon. Frans is toen in Grooten-

hout gekomen voor een herstelpe-

riode. Uiteindelijk is hij hier perma-

nent blijven wonen.” 

Het leven is er voor Fredie een stuk 

rustiger door geworden. 

“Het is heel verdrietig dat we niet 

meer samenwonen. Maar het is ook 

een opluchting. Ik kom hier bijna 

iedere dag. Soms neem ik Frans 

mee naar huis. Of we maken een 

tochtje met de auto. Het is een 

hele zorg minder voor mij.”  

Noudje legt uit dat de kosten be-

taald worden uit een PGB. “Wij krij-

gen hetzelfde bedrag betaald als 

een verpleeghuis. Zelfs als je al-

leen AOW hebt, kun je hier komen. 

De hoogte van de eigen bijdrage 

aan het Centraal Administratie 

Kantoor is inkomensafhankelijk.”  

 

De overheid zou volgens Noudje 

veel meer moeten investeren in 

een goede dagbesteding. “Het is 

mijn stokpaardje: een zinvolle dag-

besteding waar mensen graag naar 

toe gaan. Als je in je eentje voor 

iemand als meneer Wijns moet zor-

gen, word je stapelgek. Mensen 

met dementie kunnen heel erg 

claimgedrag vertonen. Dan zit je 

zelf ook in een gevangenis. Fredie 

doet het erg goed. Zij komt hier 

elke dag, dat ziet ze als haar taak. 

Maar ze weet ook dat ze tijd voor 

zichzelf moet nemen, rust nodig 

heeft. Mensen kunnen hun geliefde 

hier met een goed gevoel achter 

laten. Dat is een hele zorg minder 

voor hen.” 

(Vervolg van pagina 1) 

Fredie & Frans 
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50 mensen met dementie delen hun leven met u: 

er valt ondanks alles nog een hoop te genieten 

 

Vijftig moedige mensen met beginnende dementie 

schreven een brief. Daarin geven zij een unieke inkijk 

in hun leven. Hun brieven zijn samengevoegd in de 

bundel “Ik heb dementie, 50 openhartige brieven met 

tips voor een beter leven.” Het is het eerste boek 

waarin zoveel mensen met dementie hun ervaringen 

met deze ziekte delen. 

De briefschrijvers vertellen 

over hun angsten, dilemma’s 

en overwinningen op zichzelf. 

Ze tonen een verrassend 

veelzijdig beeld van hun acti-

viteiten en oplossingen om 

zo goed mogelijk te leven 

met hun ziekte. En bovenal: 

ze steken een hart onder de riem van iedereen die met 

dementie te maken krijgt. Er valt ondanks alles nog 

een hoop te genieten. Over hoe dat lukt geeft “Ik heb 

dementie” veel waardevolle suggesties. 

 

Enkele lezersreacties: 

 'Het is een boek van hoop. Goed, je wereld stort 

ineen als je deze diagnose krijgt, maar ondertussen is 

er nog heel veel moois over.' 

 'Het is geweldig dat deze mensen openhartig ver-

tellen hoe zij toch verder leven. Het is een hart onder 

de riem voor een ieder die zelf of in de omgeving te 

maken krijgt met dementie.' 

 'Het boekje leert mij heel veel. De ziekte overkomt 

je, maar hoe je ermee omgaat is aan jezelf.' 

 

Samenstellers, dementie-experts prof. dr. Marcel Olde 

Rikkert en Ruud Dirkse, vroegen honderden mensen 

met dementie een brief te schrijven over wat zij, on-

danks hun ziekte, realiseren in hun leven; en hoe dat 

ze lukt. Vanwege de positieve insteek biedt “Ik heb 

dementie” veel inspiratie voor mensen die recent de 

diagnose dementie kregen, hun mantelzorgers en 

naasten en ook vrijwilligers en professionals die wer-

ken met mensen met dementie. 

 

Alzheimer Nederland: 'Dit boek is voor en door men-

sen met dementie en voor iedereen die meer wil weten 

over wat er gebeurt in hun leven. Mooi, informatief, 

ontroerend, indringend en dichtbij.' 

www.dementie.nl: ‘Ik heb dementie mag niet ontbre-

ken in de boekenkast van mensen met dementie, hun 

naasten en van professionele zorg- en welzijnswer-

kers.’ Meer informatie en bestellen via 

www.ikhebdementie.nl 

BOEKRECENSIE 

Het zorgen voor iemand met dementie stelt je voor veel vragen en brengt je in moeilijke situaties. 

Je wilt het goed doen, maar hoe doe je dat precies? Je kunt niet alles weten. 

Op de website dementie.nl is een schat aan informatie te vinden. Zoals nieuws op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek en zorg. Maar ook ervaringsverhalen. 

 

Een van de onderwerpen op de site is: ‘Ik wil goed voor mijn naaste zorgen.’ 

Op overzichtelijke wijze worden vragen beantwoord over het omgaan met iemand 

die dementie heeft. Hoe kun je bijvoorbeeld helpen bij dagelijkse handelingen zoals 

uitkleden en tandenpoetsen? Of hoe kun je samen actief blijven? 

Maar er is ook informatie over opname in een verpleeghuis en de laatste levensfase. 

Ga naar www.dementie.nl en klik op ‘Ik wil goed voor mijn naaste zorgen.’ 

Ik wil goed voor mijn naaste zorgen 

http://www.dementie.nl
http://www.ikhebdementie.nl/
http://www.dementie.nl
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“Nog steeds hetzelfde persoontje” 

Maureen en Edwin Heermans uit 

Helmond zijn regelmatige bezoekers 

van Café Brein. In 2011 werd Maur-

een getroffen door een hersenin-

farct. 

 

“Ik was bezig met afstuderen voor 

mijn master. Aan de keukentafel bij 

mijn ex-man voelde ik ineens overal 

prikken, mijn mond stond scheef en 

ik had uitval. Ik ben nog naar huis 

gereden.” 

Maureen was 41 jaar. Nooit had ze 

gemerkt dat er iets mis was. “Ik 

was altijd heel actief, met van alles 

bezig.” Maureen ging meteen aan 

de slag met revalideren. “Ik begon 

met grote letters schrijven en daar-

na steeds kleiner, steeds kleiner. Ik 

heb ook mijn master afgerond.” 

In 2013 zou ze na de zomervakan-

tie weer gaan werken. “Ik zat op de 

bank en mijn man had het meteen 

door.” Maureen werd door een 

tweede herseninfarct getroffen. 

Ze dacht daarna weer goed op te 

knappen. Ze had een baan voor vier 

dagen per week als coördinator 

speciale begeleiding in het basison-

derwijs. 

“Het was ontzettend leuk werk. 

Maar in september 2014 ging het 

weer mis. Ineens leek het of ik alle-

maal haren in mijn gezicht kreeg.” 

Het bleek een aanval van epilepsie 

te zijn met waarschijnlijk een derde 

herseninfarct.  “Nu ging het roer 

om”, vult Edwin aan. “Dit is ze niet 

meer te boven gekomen.”  

Maureen kreeg te maken met even-

wichtsproblemen, zwakke concen-

tratie, grote vermoeidheid en ge-

brek aan overzicht. Het is bijna niet 

mogelijk om alleen de deur uit te 

gaan. 

”Ik mocht geen auto meer rijden. 

Een rollator heft mijn balanspro-

bleem niet op. En voor een 

scootmobiel heb ik te weinig over-

zicht. Een enkele keer probeer ik 

zelf naar de winkel te gaan. Maar 

de mensen zien niets aan mij. Ik zie 

er nog prima uit. Daardoor begrij-

pen ze niet dat bij mij alles veel 

trager gaat.” 

Omdat ze het overzicht over dage-

lijkse dingen kwijt is, legt ze brief-

jes klaar. “Ik schrijf alles op. Bij-

voorbeeld de vaatwasser uitruimen. 

Ik zie dat niet meer.” 

Haar wereld is een stuk kleiner ge-

worden. “Het went, maar het is 

saai. Ik ga nu met de taxbus naar 

schilderles, in een rustig groepje. 

Het is wel jammer dat de bus nooit 

op tijd rijdt. Mijn begeleider houdt 

daar gelukkig rekening mee.” 

 

Edwin werkt als buschauffeur en 

heeft te maken met heel onregel-

matige werktijden. 

“Het heeft voor- en nadelen. Bij 

sommige roostertijden ben ik bij-

voorbeeld thuis om het eten te ma-

ken. 

Ik leef in twee werelden. Op mijn 

werk een snelle en thuis moet ik 

een paar tandjes terug. 

(Vervolg op pagina 5) 

 

 

Café Brein in Helmond is een 

trefpunt voor mensen met 

Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH), hun partners en ande-

re belangstellenden. 

Eén keer per twee maanden 

vindt er een bijeenkomst 

plaats. Dan staat er een on-

derwerp centraal en kunnen 

lotgenoten elkaar ontmoeten. 

Er zijn geen kosten aan ver-

bonden en aanmelden is niet 

nodig. Volgens Mara Hoefna-

gels, lid van de werkgroep 

Café Brein Helmond, zijn er 

gemiddeld tussen de 30 en 35 

belangstellenden. “Maar als we 

een aansprekend thema heb-

ben, zoals vermoeidheid, dan 

moeten we stoelen bij zetten, 

dan zijn er wel 50 bezoekers.” 

Uit de evaluatieformulieren 

blijkt dat mensen het vooral 

fijn vinden om ervaringen te 

delen. 

Sinds kort probeert Maureen 

Heermans de vergaderingen 

van de werkgroep bij te wo-

nen. Ze vindt het vooral be-

langrijk dat er meer aandacht 

komt voor NAH. 

Mara: “Het is heel fijn om 

ervaringsdeskundigen in de 

werkgroep te hebben.” 

 

Informatie: 

http://lunchroomdekeyser.nl/, 

menu ‘Wij organiseren’ 

“Maar de mensen zien 

niets aan mij. Ik zie er 

nog prima uit.” 

Edwin & Maureen 
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Dat is wel eens moeilijk.” Over zijn 

werkgever is Edwin erg te spreken. 

“Als er serieus iets is, kan ik altijd 

thuis blijven.” 

Heel af en toe neemt hij een dagje 

voor zichzelf. “Dan denk ik: deze 

dag is voor mij. Ik trek er meestal 

met de motor op uit. Dat heb je af 

en toe nodig.” 

De twee kinderen studeren nog en 

wonen thuis. 

Edwin: “Ze zijn aan de situatie ge-

wend, al is er altijd wel de angst 

dat er weer iets gebeurt.” 

 

Ze gaan zoveel mogelijk samen 

naar Café Brein. Als het over speci-

ale onderwerpen gaat, gaan ook de 

kinderen mee. Het fijnste vinden ze 

de herkenning, ervaringen 

uitwisselen met mensen met 

vergelijkbare kwalen. Leren 

dat je af en toe pas op de 

plaats moet maken. Edwin: 

“We lachen met z’n  allen 

ook heel wat af over de toe-

stand waarin we zitten. Je 

moet niet miepen, het is nu 

eenmaal zo.” 

Maureen draait sinds kort 

voorzichtig mee in de verga-

deringen van de werkgroep. 

“Ik denk mee en draag din-

gen aan. Ik vind het heel 

belangrijk dat er meer aan-

dacht komt voor hersenlet-

sel. Ik wil graag meer externe in-

breng.” 

 

Hoewel het niet meer mogelijk is 

om spontaan samen op stap te 

gaan, proberen Edwin en Maureen 

zoveel mogelijk te genieten. 

Edwin:  “We gaan graag samen uit 

eten. Binnenkort gaan we met 

vrienden naar de Librije in Zwolle 

en dan hoort er ook een hotel bij. 

We moeten alles goed plannen zo-

dat het zo weinig mogelijk energie 

kost. 

Haar wereld is gekrompen en de 

mijne ook. 

Maar al is haar doen en laten nu 

anders, voor mij is Maureen 

hetzelfde persoontje gebleven.” 

(Vervolg van pagina 4) 

Even voorstellen! 

Mijn naam is Nicky van de Ven, ik 

ben 24 jaar en ik woon in Lottum 

(Limburg). Mijn hobby’s zijn reizen, 

koken en activiteiten organiseren 

en ondernemen. 

Sinds januari 2017 ben ik werk-

zaam bij ViERBINDEN, onder 

andere als dorpsondersteuner van 

Aarle – Rixtel. 

Als mantelzorger kunt u bij mij 

terecht als u praktische vragen 

heeft, maar ook als het u even te 

veel wordt en ondersteuning nodig 

hebt. 

Als dorpsondersteuner maak ik 

deel uit van het Team Zorg & Wel-

zijn, samen met de WMO consulen-

te Karen Reijnen en maatschappe-

lijk werkster Maria Hendriks. Het 

spreekuur van dit team is op don-

derdagochtend in Zonnetij op de 

Heindertweg 21 in Aarle – Rixtel. 

U kunt bij ons terecht met al uw 

vragen over zorg, welzijn en leef-

baarheid. 

Heeft u vragen of wilt u gewoon 

even gezellig kennis maken? Mail 

dan naar nvdven@vierbinden.nl. 

 

 

Maureen 

Maureen & Edwin 

Nicky van de Ven 

mailto:nvdven@vierbinden.nl
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Als u mantelzorger bent voor ie-

mand met een psychische stoornis, 

dan hebt u het niet gemakkelijk. 

Maar dankzij de goede zorgen van 

het FACT team van de GGZ staat u 

er niet alleen voor. 

Onze redactie had een gesprek met 

Ilse van den Oetelaar, SPV-er 

(Sociaal Psychiatrisch Verpleegkun-

dige) bij het FACT-team Gemert-

Laarbeek. Het woord FACT staat 

voor een afkorting van Functie As-

sertive Community Treatment, 

maar dat mag u meteen vergeten. 

Belangrijk is dat het FACT-team er 

is voor mensen met een psychoti-

sche stoornis, maar het kan ook 

gaan om mensen met ADHD, autis-

me, gedragsproblemen, persoon-

lijkheidsstoornissen of trauma’s. 

Het team is er niet alleen voor de 

persoon met de problemen, maar 

ondersteunt ook de familie. Dus 

zeker u als mantelzorger!! 

 

Hoe kom je in contact met het 

FACT-team? 

Men levert gespecialiseerde zorg in 

de tweede lijn. Dat wil zeggen dat 

u niet rechtstreeks bij het team 

een afspraak kunt maken, maar 

dat dit altijd via de eerstelijns zorg 

gaat; de huisarts of soms de poli-

tie. 

Cliënten kunnen mensen zijn vanaf 

18 jaar; volwassenen dus. Er vin-

den gesprekken plaats met de per-

soon zelf. Er wordt een intakege-

sprek gehouden en een behandel-

plan opgesteld. Indien de cliënt dit 

wenst worden er ook gesprekken 

gevoerd met de familie. De lijntjes 

worden kort gehouden. Er is één of 

twee keer per week contact, maar 

één keer per drie maanden kan 

ook. Soms komt de cliënt naar het 

kantoor, maar huisbezoek is ook 

mogelijk. 

 

Waar heeft het FACT- team zit-

ting? 

Sinds 1 februari 2017 zetelt het 

FACT-team in het gemeentehuis 

van Gemert-Bakel. Het werkgebied 

beslaat Laarbeek en Gemert-Bakel 

en men behandelt ongeveer 200 

mensen. Als het nodig is kunnen de 

contacten met het team toenemen, 

soms wel dagelijks. 

 

Elke ochtend vindt er met het hele 

team een bijeenkomst plaats en 

worden de cliënten, die extra zorg 

behoeven, doorgesproken. Het hele 

team kent alle cliënten. Bij ziekte 

of vakantie kan een collega inval-

len. 

Wat de cliënt zelf betreft: hij of zij 

kent minimaal vijf mensen van het 

team. 

 

Wie hebben zitting in het FACT-

team? 

In het team zitten twee SPV-ers, 

een psycholoog, een psychiater, 

enkele trajectbegeleiders, een ver-

slavingsdeskundige, een woonbe-

geleider en een ervaringsdeskundi-

ge.  

 

Wat zijn de doelstellingen van 

het FACT-team? 

Het FACT-team streeft er naar de 

cliënt in zijn eigen woonomgeving 

te behandelen en er wordt maxi-

maal geprobeerd iemand niet te 

laten opnemen. Gezamenlijk wer-

ken zij aan het verbeteren van de 

gezondheid en het herstel van de 

cliënt. 

Dat kan met medicijnen onder toe-

zicht van de psychiater, maar ook 

met gesprekstherapie, ondersteu-

nende begeleiding of een specifiek 

trainingsprogramma. De behande-

ling kan langdurig zijn maar ook 

kortdurend.  

 

Wie betaalt dat? 

De kosten voor behandeling bij het 

FACT-team worden betaald door de 

zorgverzekeraar. 

Meer weten? Kijk op 

www.ggzoostbrabant.nl 

 

April 2017 

 

Parkinsoncafé Helmond 

Yoppers Grand Café  

Datum: za 8 april 

Tijd: 14.00 uur 

Locatie: In de kapel van het 

Elkerliek ziekenhuis, 

Helmond 

Thema: UWV verzuim-        

regisseur 

Contact: 06-1463 6701 

 

Mantelzorginloop Laarbeek 

Datum: do 13 april 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur 

Locatie: Zorgboogcentrum 

De Regt, Beek en Donk 

Thema: Mantelzorgmakelaar 

Corien van der Plas 

Contact: 0492-328 800 

Als het psychisch is... 

“Het hele team kent 

alle cliënten.” 

SPV-er Ilse van den Oetelaar 
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April 2017 

 

Alzheimercafé Helmond 

Datum: do 20 april 

Tijd: 19.00 uur 

Locatie: Zorginstelling 

Alphonsus, 

Mierlo-Hout - Helmond 

Thema: 12½ jarig jubileum 

toneelstuk ‘zoeken’ 

Contact: 0492-598 989 

 

 

Parkinsoncafé Helmond 

Datum: vr 21 april 

Tijd: 14.00 uur 

Locatie: In de kapel van het 

Elkerliek ziekenhuis, 

Helmond 

Workshop: Parkinson & 

Positieve Instelling 

Contact: 06-1541 4797 

 

 

Mei 2017 

 

Alzheimercafé Helmond 

Datum: do 18 mei 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Locatie: Zorginstelling 

Alphonsus, 

Mierlo-Hout - Helmond 

Thema: Als het thuis niet 

meer gaat 

Contact: 0492-598 989 

 

Parkinsoncafé Helmond 

Datum: vr 19 mei 

Locatie: In de kapel van het 

Elkerliek ziekenhuis, 

Helmond 

Thema: Bewegingsdag 

Contact: 06-1541 4797 

Als mantelzorger wordt van u ver-

wacht dat u alle ballen in de lucht 

houdt. Soms kan dat te veel wor-

den en is er behoefte aan onder-

steuning. Niet alleen een praatje 

maken, maar daadwerkelijke hulp 

in het huishouden of bij zorgta-

ken. Er zijn verschillende instan-

ties waar u daarvoor terecht kunt. 

Dicht bij huis staat de organisatie 

“Tot Uw Dienst” voor u klaar. 

 

Wat is “Tot Uw Dienst”? 

In 2006 werd “Tot Uw Dienst” 

opgericht in Laarbeek. Kleinscha-

lig, en het is ook de bedoeling om 

kleinschalig te blijven en mensen 

in Laarbeek te ondersteunen. Het 

is een coöperatieve vereniging en 

u kunt er lid van worden, maar 

dat hoeft niet per se. Doelstelling 

is om mensen zo lang mogelijk in 

hun eigen omgeving te laten wo-

nen door het verlenen van profes-

sionele hulp en ondersteuning.  

 

Wat voor ondersteuning kan 

men krijgen? 

U kunt ondersteuning krijgen voor 

huishoudelijke hulp. Het kan zijn 

dat u er als mantelzorger niet 

meer aan toe komt om het huis 

aan kant te houden. Of degene 

voor wie u zorgt woont zelfstan-

dig en heeft behoefte aan huis-

houdelijke hulp. Daarvoor kunt u 

terecht bij “Tot Uw Dienst”. U 

vraagt en zij bemiddelen voor u. 

Voor een deel heeft “Tot Uw 

Dienst” mensen in dienst, maar 

zij werken ook met ZZP-ers. 

Ook kan het zijn dat er lichamelij-

ke zorg verleend moet worden. 

Hulp bij wassen en verzorgen 

dus. Ook daarvoor heeft “Tot Uw 

Dienst” gekwalificeerde mensen. 

Tevens behoort individuele bege-

leiding tot de mogelijkheden. 

Voor erg specialistische hulp en 

nachtzorg is er een contract met 

Savant die dan de gevraagde zorg 

verleent.  

“Tot Uw Dienst” heeft twee wijk-

verpleegkundigen in dienst: Karin 

Spoorendonk en Monique 

Hubrechsen. De hoofdmoot van 

“Tot Uw Dienst” ligt bij de huis-

houdelijke hulp, maar ook de zorg 

neemt toe. 

 

Wie betaalt dat? 

Het kan zijn dat u huishoudelijke 

hulp of zorg kunt aanvragen bij 

het WMO-loket van de gemeente. 

Er wordt dan zorg in natura gebo-

den en u kunt uw eigen zorgaan-

bieder kiezen. Natuurlijk kunt u 

de hulp ook zelf betalen of uit een 

Persoonsgebonden Budget. In dat 

geval is het wel zaak dat u lid 

wordt van de coöperatie. 

Het lidmaatschap heeft nog meer 

voordelen. Zo krijgt u o.a. korting 

op de premie van uw zorgverze-

kering. 

“Tot Uw Dienst” verzorgt de indi-

catie voor wijkverpleging en 

(Vervolg op pagina 8) 

De helpende hand van “Tot Uw Dienst” 

“Hulp en zorg worden 

verleend op een tijd 

dat het u uit komt.” 
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Vragen over Mantelzorg? 

Informeer bij het Team Zorg 

en Welzijn in uw eigen kern 

 

Telefoon 0492-469 700 

Bereikbaar op werkdagen 

tussen 9.00 en 12.30 uur en 

van maandag tot en met 

donderdag ook ’s middags 

tussen 13.00 en 17.00 uur. 

 

Inloop Aarle-Rixtel 

Zonnetij (Heindertweg 87) 

Donderdag van 9.00 tot 

12.00 uur 

 

Inloop Beek en Donk 

Ontmoetingscentrum 

Maandag van 9.00 tot 

11.00 uur 

 

Inloop Lieshout  

Dorpshuis 

Woensdag van 9.00 tot 

12.00 uur 

 

Inloop Mariahout 

Buurthuis 

Woensdag van 10.00 tot 

11.30 uur en donderdag van 

14.00 tot 15.30 uur 

 

Online kunt u uw vraag ook 

stellen via 

www.laarbeek.nl/teamz&w 

verzorging. U betaalt geen eigen 

bijdrage aan het CAK. Sinds een 

jaar wordt Zorg in Natura verleend 

aan CZ verzekerden. Met VGZ 

worden onderhandelingen ge-

voerd.  

 

Krijgt men steeds andere men-

sen in huis? 

Nee, u krijgt een vast team toege-

wezen. Onderling wordt voor ver-

vanging gezorgd. Alle zorgcliënten 

worden één keer per week be-

zocht door de wijkverpleegkundi-

ge. De meeste zorgverleners ko-

men uit Laarbeek en ook de cliën-

ten. Er gaan geen uren verloren 

aan lange reistijden van de ene 

naar de andere cliënt. 

Klikt het niet met de zorgverlener 

dan komt er een andere. Uw wen-

sen staan centraal. Hulp en zorg 

worden verleend op een tijd dat 

het u uit komt. 

 

Hoe vraagt men ondersteuning 

aan? 

U kunt telefonisch een afspraak 

maken op nummer 06-306 40 

121. Er komt dan iemand langs 

voor een huisbezoek. U kunt ook 

zelf bij het kantoor aan De Klum-

per 2 langs gaan tijdens de ope-

ningstijden van maandag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 11.30 

uur. Mailen kan ook: 

info@cooperatietotuwdienst.nl 

Wilt u eerst meer weten? Kijk dan 

op de website 

www.cooperatietotuwdienst.nl 

(Vervolg van pagina 7) 

U verdient het!! De mantelzorgwaardering. 

Laat de bon niet ongebruikt in de kast liggen. Op speciaal verzoek 

zijn er nu enkele kappers en schoonheidsspecialisten opgenomen 

in het lijstje. Was u van plan hem te gebruiken voor een 

bezoek aan Inge’s Beauty Studio? 

Haar telefoonnummer staat 

helaas niet goed vermeld. 

Dit moet zijn: 06-5080 4984. 

Excuses voor de vergissing. 

Overigens zijn wij benieuwd wat 

jullie vinden van de mantelzorg-

bon van november 2016. 

Hebt u ideeën voor een 

aanbieding? Neem dan contact op 

met Lydia Bongenaar van de 

Gemeente Laarbeek: 

lydia.bongenaar@laarbeek.nl 

 

Veel plezier met uw bon!! 

Mantelzorgwaardering 

Karin Spoorendonk Monique Hubrechsen 
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