
 

 

Beste Mantelzorgers, 

Wat fijn dat een groot deel van jullie de vragenlijst heeft ingevuld over herstart van activiteiten van het Kennis & 

Steunpunt Mantelzorg, bij versoepeling van de coronamaatregelen.  

Het helpt ons te weten hoe jullie hierin staan. We zijn ook erg blij met de onderwerpen die jullie hebben 

aangedragen. 

 

Bij deze willen we graag de resultaten hiervan met jullie delen.  

 



 

 

 

  



We hebben zeer waardevolle onderwerpen vanuit jullie doorgekregen, waar we zeker iets mee zullen gaan doen 

in de toekomst: 

-Organiseren van activiteiten jonge mantelzorgers; 

-Onderhoud woonomgeving; 

- Vervangende mantelzorg/respijtzorg; 

- Omgaan met de bureaucratie van verzekeringen en instellingen; 

- Regelingen/info voor werkende mantelzorger; 

- Hoe ga ik het verwerken als mijn mantelzorg niet meer nodig is; 

- Dementie en ook omgaan met fronto-temporale dementie; 

- Hoe langer je met alzheimer te maken krijgt, je voelt eenzaam maar ook verdrietig; 

- De (mantel)-zorg voor een gehandicapt kind; 

- De balans tussen mantelzorgtaken en tijd voor jezelf; 

- Uitleg bij gedrag veranderingen evt. thema's autisme; 

- Delen WMO ervaringen; 

- Niet aangeboren hersenletsel; 

- Zelfstandig blijven wonen voor ouderen; 

- Hoe kom ik in contact met lotgenoten; 

- Contacten ouderen die op zichzelf wonen met de gemeenschap (hoe stimuleren?); 

- Bijeenkomst voor kinderen van ouders met dementie; 

- -Samen een belevingsdag, b.v. varen door de Biesbosch. 

- Een workshopavond bij bijvoorbeeld Sonneveld zou komen of iets van een workshop chocolade; 

 

Nog even geduld voor de grotere activiteiten vanuit SWO 

Er is op dit moment weer meer mogelijk volgens de richtlijnen. Toch is het nog spannend, hoe het na de 

zomervakantie verder gaat met de mogelijkheid om grotere activiteiten te organiseren. Daarom heeft SWO besloten 

om in 2021 alleen activiteiten te organiseren tot 15 personen. Voor grotere activiteiten kijken we naar een 

alternatief of de activiteit wordt uitgesteld naar volgend jaar. Uiteraard houden wij ons bij alle activiteiten aan de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

Met vriendelijke groet, 

Riekje van Vugt 

Ming Ho 

Annemarie van Leeuwen 

Kennis &Steunpunt Mantelzorg SWO Drimmelen 


