
Respijtzorg
Respijtzorg is een tijdelijke en gedeeltelijke 
of volledige overname van de zorg met 
als doel de mantelzorger een adempauze 
te geven. We denken met u mee wat de 
mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld 
logeeropname, dagopvang, of de 
gedeeltelijke overname van de zorg door 
bijvoorbeeld vrijwilligers van Caritas Urk. 
 
Praktische ondersteuning
Daarnaast zijn er vrijwilligers van 
Caritas Urk, die de zorg en aandacht 
voor uw naaste op zich nemen. 
Denk aan eenmalige klussen, vervoer, 
gezelligheidsbezoek of een boodschap 
doen.

Mantelzorg Event /-waardering
De dag van de mantelzorg die jaarlijks in 
november plaats vindt, is bedoeld om 
mantelzorgers een blijk van waardering 
te geven voor de zorg die zij vaak als 
vanzelfsprekend en in stilte geven aan 
hun naaste. Met een speciale cadeaubon 
kan hiermee een attentie gekozen 
worden. Daarnaast vindt jaarlijks een 
gezellig Mantelzorg Event plaats waarbij 
(h)erkenning en ontspanning centraal 
staan.

Voor meer informatie, actuele 
data, tijden en locaties van 
bijeenkomsten kunt u contact 
opnemen met Caritas Urk, telefoon 
0527 683346 of kijk op onze 
website www.caritasurk.nl 

Mantelzorgondersteuning

Zorg 
voor 

elkaar



Individuele begeleiding
Wanneer u vragen heeft of tegen dingen 
aanloopt, denken wij graag tijdens een of 
meerdere gesprekken met u mee, hebben 
een luisterend oor en geven eventueel advies 
of verwijzen door.

Cursus “Hoe vind ik de balans?”
Het zorgen voor een ander kan mantel
zorgers zo in beslag nemen, dat het moeilijk 
is dit te combineren met de zorg voor eigen 
gezin, een betaalde baan, hobby’s, of een 
sociaal leven. Hoe vindt u als mantelzorger 
hierin de balans? In de cursus staan we stil bij 
de vraag: ‘Wat heb ik nodig om de zorg vol 
te houden, op een manier die ook goed voor 
mij is?’ 

 Cursus “Mantelzorg bij dementie”.
Als je partner, ouder of familielid 
dementie heeft, verandert er heel veel. 
Het gedrag en ook de relatie en het 
omgaan met elkaar wordt anders.
Naarmate het ziekteproces vordert 
zult u als mantelzorger steeds meer 
taken en verantwoordelijkheden over 
moeten nemen. Goede informatie 
daarbij is belangrijk en kan u helpen. In 
4 bijeenkomsten komen onderwerpen 
aan bod zoals; Wat is dementie, 
gedragsveranderingen, communicatie en 
wat betekent de zorg voor iemand met 
dementie voor de mantelzorger?

Cursus “Omgaan met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH)”.
De impact van bijvoorbeeld een 
herseninfarct of ander Niet Aange boren 
Hersenletsel binnen een gezin is groot. 
Iemand met hersenletsel kan veranderen 
op het gebied van denken, voelen en 
doen. Hoe zijn deze veranderingen te 
verklaren en hoe ga je hier als partner/
familie/vriend(in) mee om? Hoe speel 
je in op de veranderde leefsituatie op 
een manier die ook goed is voor jezelf? 
Deze cursus geeft inzicht en handvatten 
hoe hiermee om te gaan.

Infokring Dementie
Dementie is een ingrijpend ziekte beeld 
dat veel vragen oproept bij iedereen 
die ermee te maken krijgt. Daarom 
is het belangrijk dat er een plek is 
waar betrokkenen informatie kunnen 

Themabijeenkomsten algemeen 
Voor deze bijeenkomsten wordt een gast
spreker uitgenodigd om mantelzorgers 
te informeren over diverse onderwerpen 
die voor een brede groep mantelzorgers 
interessant kunnen zijn. Goede informatie 
kan ervoor zorgen dat je als mantelzorger 
sterker in je schoenen staat.

Familieberaad
Het is belangrijk de zorgtaken zoveel moge
lijk te verdelen over meerdere personen uit 
het netwerk van de zorgvrager. Zo wordt 
overbelasting van één centrale mantelzorger 
voorkomen. Goede communicatie onderling 
waarbij de verschillende opvattingen en ieders 
mogelijkheden besproken worden kan veel 
problemen voorkomen. Een familieberaad met 
aanwezigheid van de mantelzorgconsulent als 
onafhankelijke gespreksleider en/of adviseur 
kan helpend zijn om tot goede afspraken en 
overeenstemming te komen.

ontvangen en ervaringen kunnen 
delen. De “Infokring Dementie” staat 
voor regelmatig georganiseerde 
bijeenkomsten, met deskundige 
sprekers. Naast informatie staat het 
ontmoeten en informatie delen 
centraal.

Contactbijeenkomsten 
voor verschillende groepen 
mantelzorgers
Voor verschillende groepen 
mantelzorgers worden bijeen
komsten georganiseerd. Het kan 
hierbij gaan om koffieochtenden 
waarbij het ontmoeten en 
ervaringen delen centraal staat, of 
themabijeenkomsten waarbij een 
specifiek onderwerp besproken 
wordt door een gastspreker. 
Het delen van je ervaringen 
en de herkenning bij andere 
mantelzorgers in een vergelijkbare 
situatie kan heel helpend zijn. Deze 
contactbijeenkomsten zijn er voor 
de volgende groepen mantelzorgers:
✓	 	Naasten van mensen met 

dementie
✓	 	Naasten van mensen met niet 

aangeboren hersenletsel (NAH)
✓	 	Naasten van mensen met 

autisme
✓	 	Ouders van een kind met een 

lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking

✓	 	Naasten van mensen met 
psychische problematiek

Mantelzorgondersteuning

Kwetsbare mensen krijgen hulp van 
familieleden, vrienden en andere naasten. 
Dit is mantelzorg. Mantelzorger worden, 
daar kies je niet voor. Het overkomt je! 
Caritas Urk biedt ondersteuning aan 
mantelzorgers met als doel dat zij de 
zorg zo goed en prettig mogelijk kunnen 
blijven bieden.

Deze ondersteuning bestaat uit:
✓	 	Informatie en advies
✓	 	Emotionele en praktische 

ondersteuning

Dit doen we onder andere door middel 
van het onderstaande aanbod: 

Ma(n)tties (Jonge mantelzorgers)
Veel kinderen en jongeren maken het mee: 
bij hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoor
beeld vanwege een lichamelijke of psychis
che ziekte, een beperking of een ernstige 
verslaving. Het kan om een vader of moeder 
gaan, broer of zus. Zij helpen thuis vaak 
mee om de boel draaiende te houden en 
dat gaat niet altijd zonder (kop)zorgen! Om 
deze groep te laten zien dat er meer kinder
en zijn die thuis opgroeien met iemand die 
zorg nodig heeft, organiseert Caritas Urk een 
aantal keren per jaar activiteiten voor deze 
jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 

Vervolg z.o.z


