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Team Mantelzorg Land van Cuijk is er in Coronatijd voor elke mantelzorger
Het zijn ongewone tijden. Het 
Coronavirus ontwricht het 
maatschappelijk leven en dichter-
bij voor ieder persoonlijk, het 
contact met de sociale kring. Men 
mag zelfs niet meer even binnen-
lopen voor een praatje. De 
mantelzorgers van de senioren 
zitten daarbij helemaal in de 
moeilijke hoek. Schipperen tussen 
zelf gezond blijven, veilig contact 
houden met degene waar ze voor 
zorgen en ze moeten ook vaak 
meer werk oppakken. Dat laatste 
doordat de thuiszorg niet overal 
meer alles doet of zelfs, door 
persoonlijke omstandigheden, 
niet meer komt. Hoe helpt het 
‘Team Mantelzorg Land van Cuijk’ 
de mantelzorgers in deze tijden? 
Wij namen telefonisch contact 
op.

Door: Ans Stoub.

Marjo Mooren is een van de vier 

medewerkers en attendeert me op 

de grote hoeveelheid informatie 

die te vinden is via de website: 

www.mantelzorglvc.nl. Daar is 

inderdaad heel veel informatie op 

te vinden. Van webadressen van 

hulporganisaties en burgerinitiatie-

ven tot en met ontspanningsma-

nieren voor de drukbezette 

mantelzorger. Vele mantelzorgers 

kennen vast al veel van dergelijke 

webadressen maar er zijn in deze 

tijd meer initiatieven bijgekomen 

vanuit mensen die willen en 

kunnen helpen, www.samencuijk.

nl bijvoorbeeld. De moeite waard 

om even allemaal op te zoeken. En 

voor degene die niet zo digitaal 

ingesteld is, staan er ook telefoon-

nummers die men kan bellen voor 

overleg, hulp of een luisterend oor. 

Dat laatste kan heel opluchtend 

werken!

Mooren: “Normaal organiseren we 

informatiebijeenkomsten en 

mantelzorggroepen. We adviseren 

de gemeente en werken vaak 

samen met Sociom en andere 

zorg- en welzijnsorganisaties om 

meer herkenning en erkenning 

voor mantelzorgers binnen de 

organisaties te krijgen. Een goede 

uitkomst zou nu zijn om de 

lotgenotenbijeenkomsten digitaal 

plaats te laten vinden. Dit is nu nog 

niet gebeurd, maar de mogelijkhe-

den worden onderzocht.

Digitalisering
Mooren: “Wij werken nu vaak ook 

vanuit thuis, maar zijn ook op 

kantoor bereikbaar. We zijn vooral 

bezig om mantelzorgers te 

informeren via onze website, 

digitale nieuwsbrief en social 

media. Tijdens de telefonische 

contacten bieden we een luiste-

rend oor. Het is verbazingwekkend 

hoe positief veel mantelzorgers 

met hun situatie omgaan. We 

hebben tips van mantelzorgers 

verzameld en ze worden op onze 

website getoond. “ Er treedt ook 

duidelijk een digitalisering onder 

de zorgbehoevenden op. Mooren: 

“Steeds meer ouderen gaan het 

beeldbellen waarderen en zien de 

fijne mogelijkheden van contact. 

Ook de collega’s onderling maken 

er veel gebruik van.”

“Maar natuurlijk raken er ook wel 

mantelzorgers overbelast” gaat 

Mooren verder. “Dat kan door 

verschillende factoren zijn. De 

hulp valt uit en de dagbesteding is 

gesloten, er moet iets gebeuren 

wat zij niet kunnen en er is geen 

hulp vanuit hun netwerk. Ik ervaar 

dat mensen kennelijk wat moeite 

met vragen hebben. Maar zonder 

hun vragen weten wij niet waar we 

kunnen helpen. Als men de hulp 

via ons niet voor elkaar krijgt is er 

de zorgladder op de website van 

de landelijke mantelzorg koepel 

– www.mantelzorg.nl. “

Nieuwe energie
Er zijn ook zorgen over het 

wegvallen van de dagbesteding en 

het wegvallen van mensen in het 

netwerk. Hoe zal dat verdergaan 

op de langere termijn? Vorige 

week dinsdag heeft het kabinet 

toegestaan dat er een of twee 

vaste personen bij iemand op 

bezoek mogen. Dat geeft de 

mantelzorger de gelegenheid de 

zorg even aan iemand anders over 

te laten. Mooren: “Wij horen ook 

van mantelzorgers terug dat ze 

weer energie opdoen door even 

met de hond te wandelen. Bij 

anderen gaat een vertrouwd 

persoon even wandelen met de 

zorgbehoevende zodat de 

mantelzorger even tijd voor 

zichzelf heeft. Of men pakt oude 

hobby’s op, wel of niet samen. En 

weer anderen worden blij van 

kinderprogramma’s kijken op de 

tv.”

Praktische tips
Er staan op de website van 

Mantelzorg Cuijk tips voor de 

mantelzorger. Daar staat bijvoor-

beeld dat u best aan de mensen 

om u heen kunt vragen of ze 

bijvoorbeeld boodschappen voor u 

mee kunnen nemen. En meer tips 

over de mogelijke inzet van uw 

sociale netwerk, de vrijwilligers, de 

lokale en eventueel de landelijke 

organisaties. Daar vindt de 

mantelzorger bijvoorbeeld ook 

informatie over de mogelijkheden 

die er zijn voor overleg met de 

betalende werkgever. Er staan ook 

veel nuttige tips over het mogelijke 

contact met de huisarts en de 

inzet van de praktijkondersteu-

ners..

Houd vol en durf te vragen! Voor 

meer informatie en een luisterend 

oor is het Centrum Mantelzorg 

bereikbaar via telefoon: 0485-

846739 (8.30-17.00 uur) of mail: 

info@mantelzorglvc.nl.

We leven met ons allen nu alweer 
zo’n 2 maanden met maatregelen 
die van grote invloed zijn op ons 
leven. Voor de een meer dan de 
ander, maar gevolgen heeft het 
voor iedereen.

SWOC vindt het belangrijk dat 

zoveel mogelijk diensten beschik-

baar blijven voor de senioren die 

nog zelfstandig thuis wonen. Dat 

betekent dat vrijwilligers van 

SWOC soms onder andere 

omstandigheden hun werk blijven 

voortzetten.

Vrijwilligers van de Aanwezigheids-

hulp mogen bijvoorbeeld niet 

meer de wekelijkse huisbezoeken 

afleggen, maar bellen hun maatje 

nu regelmatig op.

De bezorgers van Tafeltje Dekje 

proberen de maaltijden zoveel 

mogelijk bij de deur te zetten. Dit 

is echter niet in elke situatie 

mogelijk. Daar waar nodig komt de 

bezorger de woning binnen, maar 

worden de maatregelen uiteraard 

in acht genomen. Ook hier geldt 

de ‘anderhalve meter regel’!

Ook Sociom, waar SWOC nauw 

mee samenwerkt, blijft ook in deze 

tijd werkzaam voor de burgers. 

Voor senioren die vragen hebben 

over wonen, welzijn of zorg 

(WWZ), staat de WWZ-coördinator 

ook in deze tijd voor u klaar voor 

hulp of advies. Huisbezoeken zijn 

helaas niet mogelijk op dit 

moment, maar telefonisch contact 

kan al veel duidelijkheid geven. 

Belt u dus gerust naar Sociom!

Sociom en de gemeenten in het 

Land van Cuijk hebben 5 platforms 

ontwikkeld waar burgers en 

organisaties met hun vraag en 

aanbod terecht kunnen. Voor Cuijk 

is dit: www.samencuijk.nl. We 

kunnen ons voorstellen dat het 

niet voor iedereen mogelijk is om 

zelf deze website te bezoeken of 

een account aan te maken (dat is 

nodig voor het plaatsen van een 

bericht). U kunt dan contact 

opnemen met Sociom. De 

medewerkers van Sociom kunnen 

u op weg helpen.

Voor vragen over Tafeltje Dekje, 

Aanwezigheidshulp, of andere 

diensten van SWOC, kunt u 

contact opnemen met SWOC via 

0485-574440 of een mail sturen 

naar infobalie@swocuijk.nl. Voor 

vragen over de WWZ-coördinator 

of het platvorm samencuijk.nl kunt 

u bellen naar Sociom via 0485-

700500 of via info@sociom.nl.

Onze diensten gaan ‘gewoon’ door!
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Opgehokt (2)
Valt het u allemaal nog mee, dat volhouden? Is 

het spreken van en zwaaien naar de (klein)

kinderen alleen via videocontact nog te verdra-

gen? Voorzichtig gaan de basisscholen weer 

open, maar de opa of oma die voor de klas staat, 

mag het eigen kleinkind niet bezoeken. Het zijn 

van die crisisongerijmdheden. Verschijnselen van 

de nieuwe anderhalvemetermaatschappij (drie keer 

de woordwaarde en….)

Die anderhalve meter heeft zo naar het schijnt meer gevolgen voor onze 

geestelijke volksgezondheid. Zo zijn er onder ons die stellig menen te weten 

dat 5G-straling ons immuunsysteem verwoest en op die manier het 

coronavirus met de verspreiding een handje helpt. En dat brengt dan weer 

een radicaal deel van die club ertoe die 5G-zendmasten maar in de hens te 

zetten met mogelijk grote gevolgen voor diezelfde volksgezondheid omdat 

hulpdiensten niet op tijd bereikt kunnen worden. En ja, zo lopen er ook nog 

steeds minder gevaarlijke dwaallichten rond die menen dat de aarde plat is.

En dan heb je nog getroebleerden die, wanneer hun iets in de weg zit of niet 

bevalt, anderen bespugen met de mededeling dat zij tot het gilde der 

coronisten behoren. Maar er zijn ook minder heftige verschijnselen waar-

neembaar. Vreemde maar opvallende mutaties in de natuur. Zo hebben 

mevrouw Van Veldeke en ik vanuit onze tuin zicht op een vogelhuisje aan de 

schuurgevel bij de buurman. Daar woont op dit moment een soort van 

meesje dat enige aandacht vraagt. Bij het verlaten van zijn honkje tikt het 

met zijn snaveltje tegen het houten voorgeveltje, zichzelf als het ware 

verheffend tot de allure van een specht. Enige wellevendheid kan het beestje 

niet worden ontzegd: netjes kloppen. Maar dat doet het bij het verlaten van 

zijn paleisje! Normaal opgevoede meesjes dienen te kloppen alvorens 

binnen te komen. Dit vogeltje doet dat dus net andersom. Conclusie: die is 

dus ook al behoorlijk de weg kwijt.

Maar toch nog een lichtpuntje bij al die opgehoktheid: de eikenprocessie-

rups kan het voorlopig mooi bekijken!

Van Veldeke


