
IN 3 STAPPEN 
VAN ZORGSTRESS NAAR RUST EN

OVERZICHT
KRIJG DIRECT HULP VOOR JEZELF EN JE FAMILIE

 

Elvira J.E.M. Heemskerk

Hoe je signalen van overbelasting herkent, zodat je tijdig maatregelen kunt nemen

Welke oplossingsvarianten op het werk mogelijk zijn, om de zorg met het werk
beter te kunnen combineren.

Welke (wettelijke) zorg- en hulpmogelijkheden én financieringsvormen er zijn, om
de juiste zorg te kunnen organiseren. 

Dit gratis stappenplan is speciaal voor jou, wanneer je naast je werk,
zorgt voor een hulpbehoevend familielid. En je graag wilt weten:



INLEIDING

In Nederland heeft één op de vier
werknemers, naast het werk, de zorg voor
een naaste. De grootste groep, in de
leeftijd van 42 - 65 jaar, zorgt voor ouders
en/of schoonouders. Vooral vrouwen
(ruim 60%) nemen deze zorgtaak op zich.

Van de werknemers met deze zorgtaken,
voelt 40 procent zich matig tot zwaar
overbelast. 10 procent van de werknemers
stopt met werken of gaat (tijdelijk) minder
werken. (Bron: www.mantelzorg.nl).

Door de vergrijzing en de schaarste aan professionele zorg, moeten wij zelf, meer
en meer, zorgen voor een hulpbehoevend familielid. Ook is het de bedoeling dat
we langer door werken. Voor veel mensen levert dit een spanningsveld op. 

Want hoe zorg je er nu voor dat je jezelf staande houdt, je werk kan blijven doen
en dat het met de zorg voor jouw naaste ook goed geregeld blijft?

Het bijgaand stappenplan biedt hulp! 
Het geeft een overzicht van de signalen van overbelasting, oplossingsvarianten om
de zorg en het werk beter te kunnen combineren en een overzicht van diverse
zorgmogelijkheden, wet- en regelgeving én de financiering daarvan.

Een vrijblijvend gesprek met een mantelzorgprofessional
Voor directe ondersteuning door een professional die, kennis heeft van de wet- en
regelgeving, kan helpen met het uitzoeken (en zelfs overnemen) van allerlei lastige
regeltaken (zorg aanvragen, pgb's etc.), neem je contact op met Elvira Heemskerk. 

Note: Dit stappenplan is een hulpmiddel om je op weg te helpen; om de juiste route en ondersteuning te vinden.
Het omvat niet het complete overzicht van alle hulp- en zorgmogelijkheden en wet- en regelgeving in Nederland.
Hier wordt wel, indien van toepassing, naar verwezen. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
teksten, verwijzingen en uitspraken in dit stappenplan. 

“Mijn vader werd chronisch ziek en
mijn moeder is afhankelijk van hem.
Uiteraard zorgen wij graag voor onze

ouders, ze hebben tenslotte ook
altijd voor ons gezorgd. Wat het

zwaar maakt, is het 24/7 aan
moeten staan. Ook op mijn werk 

 maak ik mij zorgen om hen en
probeer ik tussendoor dingen te

regelen.” 
Ebru Bayhan | Teamleider bij HVP

Zorg

Wanneer één van jouw familieleden, bijvoorbeeld een ouder, partner of kind,
chronisch ziek of hulpbehoevend wordt, dan kan er van alles op je af komen. Je
moet dan, vaak naast je werk en een druk privéleven, steeds meer gaan regelen. 

Hoe houd je jezelf staande?

Elvira J.E.M. Heemskerk
Familiezorgcoach | Mantelzorgmakelaar

 
M info@elviraheemskerk.nl

W elviraheemskerk.nl 
T 31 + (0) 6 – 42 999 690

 

http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.mantelzorg.nl/


INHOUD

Stap #1 Bewustwording en signalen
van overbelasting

Stap #2 Op het werk; de tien
oplossingsvarianten

Stap #3 Wettelijke zorg- en
hulpmogelijkheden én
financieringvormen

Hoe help ik je graag verder?

Even voorstellen blz. 4

blz. 6

blz. 9

blz. 14

blz. 23



Mijn naam is Elvira Heemskerk. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te
bereiken nog vóór zij vastlopen. Hen de weg te wijzen en te voorzien van de juiste
hulp- en zorgmogelijkheden. Want de wereld van de zorg is complex, mensen
verdwalen snel en dat maakt het zorgen, voor een naaste, onnodig zwaar.

Lang voordat ik, als professional, mensen ging begeleiden, liep ik zelf vast. Tijdens één
van mijn fulltimebanen werd mijn moeder ongeneeslijk ziek. Bij het zoeken naar hulp in
haar gemeente werd ik van 'het kastje naar de muur' gestuurd. Ook gingen al mijn vrije
dagen op aan ziekenhuisbezoeken en het regelen van goede zorg. 

Nu meer dan 16 jaar, ben ik als professional werkzaam binnen het werkveld van
familie- en mantelzorg. Ik ben bij vele families thuis geweest om hun te helpen met
het in gang zetten van de juiste zorg en heb honderden mantelzorgers per jaar
ondersteund met terugkerende maandelijkse bijeenkomsten. Vóór dit prachtige
werk, werkte ik als trainer en consultant in de ICT sector. 

Vanuit deze twee werelden, heb ik mij gespecialiseerd in het (online) bereiken van
mensen die, vaak naast hun werk, de zorg dragen voor een dierbaar familielid.

Dit doe ik natuurlijk niet alleen. Met een nieuw innovatief project werk ik samen met  
gespecialiseerde mantelzorgmakelaars zodat we mensen, die hulp zoeken bij de
zorg voor een naaste, meteen van dienst kunnen zijn. 

EVEN VOORSTELLEN
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"Een enorm compliment voor jullie organisatie. Nog
geen week geleden gaf ik aan dat ik dringend hulp
nodig had bij het regelen van praktische zorg voor

mijn schoonmoeder. 
Er is al een intake geweest en er staat een huisbezoek

gepland voor aanstaande maandag. De
mantelzorgmakelaar gaat gelukkig een aantal

regeltaken van mij overnemen. "
 

Een overbelaste werkneemster 
(anoniem)

 
 

Van links naar rechts mantelzorgmakelaars: 
Elvira Heemskerk, Marjolein Maas, Véronique van der Plas, Judith Haans, Marga Lipman

en Fréderieke van Os. Zie voor alle samenwerkende mantelzorgmakelaars: 
https://elviraheemskerk/demantelzorgmakelaar/

https://elviraheemskerk.nl/de-mantelzorgmakelaar/


Bewustwording en signalen van
overbelasting 

STAP #1
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Stap #1 Bewustwording en signalen van overbelasting 
 

Alles begint met bewustwording. Dit klinkt
vanzelfsprekend. Toch is het mijn
ervaring dat het heel lang kan duren
voordat je doorhebt dat het allemaal
teveel wordt. 
 

“Toen ik naast mijn baan zorgde
voor mijn moeder, kwam het niet

in mij op om ‘nee’ te zeggen. Ze
hoefde maar te bellen en ik kwam

in actie. Ik voelde mij zelfs
schuldig wanneer ik toch een keer

iets leuks ging doen. Die
momenten werden steeds

schaarser.” 
 

 Elvira Heemskerk

Signalen van overbelasting
Veel mensen hebben last van stress en zijn vermoeid. Vooral in situaties waarbij er
sprake is van dubbele taken, zoals de combinatie van werk en zorg. De drukte, de
‘waan van de dag’ en het alsmaar door moeten gaan, kunnen zorgen voor
overbelasting. Het is dan moeilijker om signalen op te pikken. 

Uit de praktijk blijken de volgende signalen vaak voor te komen. Deze kunnen een
voorbode zijn tot overbelasting.

Signaal 1: Stoppen met het doen van leuke of ontspannende dingen. Voor een
enkele keer is het niet erg, maar wanneer je structureel geen ontspanning meer
ervaart en ook geen zin meer hebt om leuke dingen te doen, dan ben je jezelf al
aan het wegcijferen.
  
Signaal 2: Een opgejaagd gevoel. Een groot deel van de dag voel je je opgejaagd,
ben je gehaast en ervaar je weinig rustmomenten. Ook veelvuldig moeten zuchten
hoort hierbij.

Signaal 3: Slechter slapen. Je maakt je veel zorgen en je piekert over hoe het nu
verder moet. Je slaapt daardoor slechter en staat vermoeid op.

Signaal 4: Chronisch vermoeid. Wat je ook doet, je blijft vermoeid. In de ochtend
vind je het moeilijk om op te staan en weet je niet hoe je de dag door moet komen.
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Signaal 5: Vergeetachtig worden.
Het gebeurt steeds vaker dat je
iets, waar je normaal wel aan
denkt, vergeet. 

Vergeetachtigheid ontstaat vaak
door stress en overbelasting van
het brein. Letterlijk 'teveel aan je
hoofd' hebben.

 “Mijn oma brak haar heup en had in
die periode veel zorg nodig. Zelf heb
ik naast mijn werk een druk gezin
met jonge kinderen. Toen ik vergat
mijn boodschappen uit mijn
winkelwagentje te pakken en
gewoon naar huis reed en een week
later mijn telefoon bij de kassa liet
liggen, wist ik dat het niet goed ging.
Ik ben toen met mijn leidinggevende
in gesprek  gegaan voor hulp.”  

Een zorgprofessional (anoniem)

Signaal 6: Slechter eten en drinken. Door de stress van het zorgen, ga je slechter
eten, misschien meer alcohol drinken, of ontwikkel je andere negatieve gewoonten
om die stress niet te voelen.  

Signaal 7: Kort lontje. Het 'nu even niet' gevoel. Zelfs bij onbenullige dingen raak je
snel geïrriteerd of word je boos. Je kunt steeds minder hebben en hebt last van
zaken waar je eerder geen last van had.

Signaal 8: Schrikkerig en zenuwachtig. Je wordt bijvoorbeeld bang dat je telefoon
gaat. Zoals teamleider Ebru Bayhan uit het voorbeeld aangaf, je hebt het gevoel
24/7 aan te moeten staan. 

Signaal 9: Somberheid. Door langdurig voor anderen te zorgen en je eigen
behoeften te negeren, verandert er iets in je gemoedstoestand. Je wordt steeds
somberder.  

Signaal 10: Lichamelijke klachten: Je lichaam liegt nooit. Wanneer je bijvoorbeeld
snel grieperig wordt of vaker rugpijn krijgt, dan geeft je lichaam aan dat er iets mis
is. Je raakt uit je energie en evenwicht. 

Ook jouw omgeving geeft signalen af. Er komt vaak meer druk te staan op je
relaties, bijvoorbeeld die met je partner en/of je kinderen.
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 “Had ik mijzelf maar eerder serieus genomen."

Tijdens een recent intake gesprek met een werkneemster, die
zich inmiddels ziek gemeld had (en in geen 20 jaar ziek was
geweest), was mijn vraag: 

"Waren er van te voren signalen, en hoelang had je die al?"

Haar antwoord:

"Ja die waren er genoeg en al heel lang. Zo had ik al maanden last
van slapeloosheid en was het dagelijks voor mij een 'struggle' om op
mijn werk te komen. Ik probeerde te overleven door vol te houden
en van vakantie naar vakantie te gaan. Af en toe sprak ik er wel
over op mijn werk maar door de 'waan van de dag' kwam er
structureel geen oplossing. De zorg voor mijn moeder werd alsmaar
zwaarder en op een dag brak het elastiekje en kon ik niet meer.

Blijkbaar had ik mijzelf en mijn klachten al lange tijd niet serieus
genomen. Had ik dat maar wel gedaan!"

Elvira Heemskerk in gesprek met een werkneemster
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Op het werk; de tien 
oplossingsvarianten 

STAP #2
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Stap 2 Op het werk; de tien oplossingsvarianten

Taboe op het werk om mantelzorg bespreekbaar te maken
Veel werknemers en leidinggevenden vinden het lastig om, over een privé zaak
zoals mantelzorg, in gesprek te gaan. 

Werknemers willen het er liever niet over hebben. Zijn bang dat het iets doet met
bijvoorbeeld hun carrière en/of reputatie. "Mijn collega's zullen wel denken, heeft ze
nu weer iets met haar moeder?", hoorde ik laatst een werkneemster zeggen.

Leidinggevenden geven aan het moeilijk te vinden vanwege het feit dat het privé
is. Denken dan dat het de privacy schendt. Ook zijn ze bang dat zo'n gesprek
misschien wel emoties oproept en weten daar niet mee om te gaan. 

Kortom er is aan beide kanten een taboe om mantelzorg bespreekbaar te maken. 

Wel bespreekbaar maken loont
En dit terwijl 8 van de 10 werknemers met mantelzorgtaken die het wél
bespreekbaar hebben gemaakt, aangeven dat ze tevreden waren met de oplossing.
(www.werkenmantelzorg.nl)

Wat er mogelijk is op het werk
Naast de wettelijke zorgverlof- en andere mogelijkheden (zie onder) zijn er vele
maatwerkoplossingen. Op de volgende pagina tref je tien voorbeelden aan.

Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die hun beleid aanpassen op het
ondersteunen van mensen met een extra zorgtaak. Dit kan in de CAO
opgenomen zijn maar ook d.m.v. bedrijfsspecifieke bepalingen en
regelgeving.
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Wettelijke zorgverlof- en andere mogelijkheden

Iedere werknemer die zorg draagt voor een ziek kind, zieke ouder, partner
en/of ander familielid, vriend of bekende heeft recht op zorgverlof.
Kortdurend of langdurig zorgverlof. 

De Wet Arbeid en Zorg (WaZo) regelt dit. Klik hier voor meer informatie op de
website van de rijksoverheid of gebruik deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-
regelingen/productbeschrijvingen/zorgverlof-aanvragen. 

Ook is er de Wet flexibel werken, waarmee je een aanvraag kunt doen om
(tijdelijk) korter te werken. Klik hier of gebruik deze link:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/zorgverlof-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/zorgverlof-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/zorgverlof-aanvragen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01


Tien maatwerkoplossingen om de combinatie van werken en zorgen,
beter mogelijk te maken

1. Tijdelijk werken met aangepaste werktijden/dagen.

2. Meer uren in minder dagen werken.

3. Jaarafspraken: de mogelijkheid om in bepaalde periodes meer of minder

uren te werken.

4. Tijdelijk of permanent een andere functie/project met minder druk of

verantwoordelijkheden.

5. Werken op andere locatie.

6. Jobsharing; samen met iemand anders een functie delen.

7. Thuiswerken.

8. Praktische afspraken; bellen op het werk met thuis of met

instanties, bereikbaar mogen zijn voor zorgvrager tijdens werktijd,

tussendoor even naar huis kunnen. 

9. Tijdige aankondiging als werktijden veranderen, als overwerk

noodzakelijk is of als trainingen/werkzaamheden ver(der) weg

plaatsvinden.

10. Vaste vrije dag(en) en uren in plaats van elke week een ander

rooster.
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In gesprek gaan; waar en bij wie begin je?

Werk en mantelzorg wordt een steeds belangrijker thema, zowel in de
samenleving, op scholen als in het bedrijfsleven. Mantelzorg is een 'life-event',
een belangrijke gebeurtenis in ons leven. 

Steeds meer bedrijven snappen dat dit één van de pijlers zou moeten zijn voor
een structureel beleid van duurzaam inzetbaarheid. En ook al hebben een
aantal werkgevers beleid hierop, er is echter nog veel werk te doen. Vooral in
het kader van bewustwording. Het in gesprek gaan helpt om hier meer
aandacht voor te krijgen. 

Bij wie kun je terecht?
Het is de kortste route om met een leidinggevende om tafel te gaan en aan te
geven waar je tegen aan loopt. Gezamenlijk kan er gezocht worden naar een
oplossing (zie boven bij oplossingsvarianten). 

Ook is het mogelijk om een gesprek aan te vragen met het
bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit kun je ofwel alleen doen of samen met je
leidinggevende. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een
geheimhoudingsplicht. Je kunt dus in alle openheid dit thema bespreekbaar
maken.

Daarnaast bieden werkgevers de mogelijkheid om vrijblijvend in gesprek te
gaan met een bedrijfs- of Arbo arts. Hiertoe hebben zij vaak Arbo spreekuren.

Wanneer je niet ziek bent dan geldt ook voor het gesprek met de bedrijfs- of
Arbo arts dat er geheimhoudingsplicht is en géén dossieropbouw mag volgen.
Het is altijd goed om dit aan het begin van het gesprek duidelijk af te stemmen. 

   Tip: Bereid je voor en lees je in. Naast
de informatie in dit stappenplan vind je

ook veel informatie, voorbeelden en
onderzoeksresultaten op de website

www.werkenmantelzorg.nl. 

http://www.werkenmantelzorg.nl/


Wettelijke zorg- en
hulpmogelijkheden én
financieringsvormen 

STAP #3
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In Nederland zijn er verschillende wetten van waaruit zorg en hulpmiddelen geregeld
kunnen worden. 
Er zijn hiertoe vier wetten van belang. Het gaat om de volgende:

1. Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente)
2. Jeugdwet= Wet voor jeugdigen tot 18 jaar (met verlenging tot 23 jaar)
3. Zvw = Zorgverzekeringswet 
4. Wlz = Wet langdurige zorg

Stap #3 Wettelijke zorg- en hulpmogelijkheden én financierings-
vormen 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze wet biedt verschillende voorzieningen aan voor de ondersteuning van
volwassenen, vanuit de gemeente waar de zorg- en/of hulpbehoevende persoon
woonachtig is.

Algemene- en/of maatwerkvoorzieningen
Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar.
Bijvoorbeeld een maaltijdservice, boodschappenservicedienst of activiteit in een
buurthuis. Voor de meeste hulp of ondersteuning die de gemeente hierbij
aanbiedt, betaal je een eigen bijdrage. Deze Wmo bijdrage bedraagt maximaal
€19,- per maand (tarief op 1 januari 2023).

Maatwerkvoorziening 
Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn:

Individuele begeleiding.  Bij begeleiding vanuit de Wmo gaat het niet om het
overnemen van taken, maar het erbij helpen. Deze hulp kan bijvoorbeeld zijn:
aansporing om te gaan douchen, hulp bij het innemen van medicijnen,
oefenen van vaardigheden en hulp bij het krijgen van ritme en regelmaat in
het dagelijks leven.

Vervoersvoorziening. Vervoer in de regio voor mensen die slecht ter been zijn
en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Dagbesteding op maat. Dagopvang is bedoeld voor ouderen die thuis wonen
en extra ondersteuning nodig hebben. Voor dagopvang kunnen mensen
terecht in een zorginstelling, een wijkcentrum of bij een zorgboerderij. Er is
professionele begeleiding aanwezig en zorg als dat nodig is. 
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Aanpassingen in de woning. Bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet.
  
Rolstoel. Een rolstoel krijg je via de Wmo als je deze voor langere tijd nodig
hebt (langer dan 6 maanden).

Scootmobiel. (Voor hulpmiddelen ten behoeve van tijdelijk gebruik kun je
contact opnemen met een thuiszorgwinkel of zorgverzekeraar).  

Huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld hulp bij het opruimen, schoonmaken en
ramen zemen.

Dagopvang voor mensen met dementie
Er zijn verschillende soorten dagopvang vormen voor mensen met dementie. Bij
'dagbesteding' en 'dagopvang' ligt de nadruk op gezelligheid en ontspanning. Bij
'dagbehandeling' is er niet alleen tijd voor activiteiten, maar ook voor behandeling.
De begeleiding is bij dagbehandeling in handen van een team met
gespecialiseerde professionals. De Wmo financiert de dagopvang. Een Wmo-
consulent van de gemeente bepaalt of de persoon in aanmerking komt voor
dagopvang. Hiertoe dient een indicatie gesteld te worden. Ook ontlast
dagopvang de familie en/of de mantelzorgers. Deelname aan dagopvang heeft
een maximaal aantal dagdelen. Dit verschilt per gemeente.

Klik hier voor de mogelijkheden van dagopvang in Den Haag of gebruik deze link:
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wet-maatschappelijke-
ondersteuning-wmo-1/dagbesteding.htm

Ook is er in veel gemeenten een zogenaamd Alzheimercafé. Dit is een
ontmoetingsplek voor de familie en/of naasten van de zorgbehoevende met
dementie. Deelname aan het café is gratis. 
Zie: https://www.wzh.nl/dementie/het-alzheimer-cafe

Vrijwilligers
Nederland is een actief land als het gaat om vrijwilligerswerk. Veel mensen willen
wel iets extra doen voor hun medeburger. Er zijn verschillende organisaties die
zich hiermee bezighouden, ook voor de vrijwillige ondersteuning van je naaste.
Zo kan een vrijwilliger gekoppeld worden aan één van je ouders. Bijvoorbeeld om
een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of samen een boodschap te
doen.

Klik hier voor het overzicht van verschillende vrijwilligersorganisaties in Den Haag
of gebruik deze link:
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/zorg-voor-elkaar/alleen-of-ziek-
neem-een-buddy.htm
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Klik hier voor meer informatie over zorg- en ondersteuning vanuit de Wmo in Den
Haag of gebruik: https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wet-
maatschappelijke-ondersteuning-wmo-1.htm

En vanuit het perspectief van de verzorger, de mantelzorger:
https://denhaagmantelzorg.nl/

Welzijnsdiensten voor burgers in Den Haag
Wijk- en dienstencentra in Den Haag bieden allerlei diensten aan. Dit zijn over het
algemeen gratis activiteiten om het welzijn van burgers te bevorderen. Denk
bijvoorbeeld aan koffieochtenden, samen wandelen, kaartavonden, hulp bij de
administratie of een leuke cursus. Ook voor jongeren worden er activiteiten
georganiseerd.

Klik hier voor het aanbod van de stichting Wijkz in Den Haag of gebruik:
https://servicepuntxl.nl/welkom-bij-mooi-welzijn/
Voor welzijnsdiensten voor ouderen kun je kijken op de website van Haagse
Senioren. www.haagsesenioren.nl 
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Praktisch, vooraf te regelen, bij de toenemende zorg voor ouderen.

Personenalarmering 
Dit is een noodknop verbonden met een alarmcentrale, via een kleine alarmzender
die om de hals of pols gedragen kan worden. Verschillende organisaties in Den
Haag bieden dit aan. Zie: www.socialekaartdenhaag.nl

Volmacht of levenstestament
Oriënteer je op een notariële volmacht of levenstestament. Daarmee kun je als
zoon/dochter of ouder, namens de zorgbehoevende, financiën regelen bij de bank
of afspraken maken met artsen, zorgverzekeraar of ziekenhuis. Ook mag je mee
beslissen over medische zaken als de zorgbehoevende dat niet meer kan. Zie:
www.goedvertegenwoordigd.nl 

Machtigingsformulier
Vraag aan de zorgverzekeraar van de zorgbehoevende, een machtigingsformulier
aan, zodat je die persoon kunt vertegenwoordigen. Regel dat ook voor andere
verzekeringen. 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo-1.htm
https://servicepuntxl.nl/welkom-bij-mooi-welzijn/
https://servicepuntxl.nl/welkom-bij-mooi-welzijn/
http://www.haagsesenioren.nl/
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“Mijn vader woonde, na het overlijden van mijn
moeder, nog zo’n tien jaar alleen. Mijn zus had al
een paar keer gezegd dat hij een
alarmeringssysteem moest aanschaffen.
Uiteindelijk had zij zelf een afspraak gemaakt. De
afspraak stond gepland, een week nadat onze
vader een zware hersenbloeding kreeg.

Hij keek vaak in de nacht naar tenniswedstrijden.
Op een nacht ging het mis. Pas na zo'n vijf uur na
de hersenbloeding, ging de buurman kijken. Dit
omdat de televisie nog zo hard stond. Hij vond hem
liggend op de grond, half onder zijn stoel. Na een
heftig ziekteproces overleed hij binnen twee
weken. Als we de alarmering eerder ingezet
hadden, dan had hij wellicht nog een paar jaar
geleefd, en was zijn ziekte bed niet zo heftig, waren
onze gedachten toen.”  

Elvira Heemskerk



Jeugdwet

Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en
zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het gaat dan om
jeugdigen tot 18 jaar en als het nodig is met een speciale verlenging tot 23 jaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en heeft
contracten met verschillende organisaties die de uitvoering doen. 
Een belangrijke organisatie is het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk voor meer
informatie op de website of gebruik deze link: www.cjgdenhaag.nl/jeugdhulp/. 
 
De zorg voor een naaste (jongere) met psychische problematiek
In Den Haag kun je bij Stichting Kompassie terecht met vragen over psychische-
en/of verslavingsproblematiek. Je hoeft hiervoor geen verwijzing te hebben van
een huisarts. Ook biedt Stichting Kompassie de mogelijkheid om in contact te
komen met een ervaringsdeskundige familiecoach. Klik hier voor meer
informatie of gebruik deze link: www.kompassie.nl

19

http://www.cjgdenhaag.nl/jeugdhulp/
http://www.kompassie.nl/


Deze wet gaat over de persoonlijke (medische) verzorging van een
zorgbehoevende. Bijvoorbeeld het helpen bij het wassen en aankleden, het aan-
en uittrekken van steunkousen, wondverzorging en/of het uitreiken van
medicijnen. Ook wijkverpleging valt onder deze wet. Het basispakket van de
zorgverzekering vergoedt wijkverpleging (bij ziekte en lichamelijke beperking). Er
geldt geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook het eigen risico geldt niet. 

Hulpmiddelen bij ziekte en/of lichamelijke beperking die je zelf koopt of
leent 

Voorbeelden van eenvoudige hulpmiddelen die je zelf koopt of leent bij een
thuiszorgwinkel:

          
          Eenvoudige, losse douche- of toiletstoel

          Rollator

          Eenvoudige rolstoel die men af en toe nodig heeft
          
          Kleine drempelhulpjes en wandbeugels in huis

Zorgverzekeringswet (Zvw)
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Financieringsvormen: persoonsgebonden budget en/of zorg in natura?

Bij de bovengenoemde wetten zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. We
spreken van een persoonsgebonden budget (Pgb) en/of zorg in natura (ZIN).

       Persoonsgebonden budget: Met een Pgb kun je zelf de zorg inkopen. Iemand
moet dan wel in staat zijn om een budget/Pgb-administratie te beheren. De
zorgbehoevende neemt als het ware zelf mensen in dienst voor de zorg.   

       Zorg in natura: Bij zorg in natura heeft de gemeente, het zorgkantoor of de
zorgverzekeraar contracten met zorgorganisaties die de zorg kunnen leveren. De
organisaties regelen dan alles en leveren de zorg zoals afgesproken. 

Je kunt een Pgb en zorg in natura ook combineren.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft een zorgbehoevend familielid, 24 uur per dag intensieve zorg, toezicht of
wijkverpleging nodig? Dan kom je terecht bij de Wet op de langdurige zorg (Wlz).
De organisatie die hier de indicaties voor afgeeft is het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Zie www.ciz.nl 

Zorg bij dementie en de casemanager
Wanneer er bij een persoon sprake is van (beginnende) geheugenklachten, dan
begint de route bij het opnemen van contact met de huisarts. Samen met de
huisarts start het onderzoek. Dit gebeurt door middel van een mentale
geheugentest, maar ook door bloedonderzoek. Er zijn speciale
testen/onderzoeken voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor intensieve en uitgebreide zorg (via de
Wlz) is een officiële diagnose nodig. Ook kun je tussentijds een beroep doen op
een gespecialiseerde professional (verpleegkundige) die bij mensen thuis komt en
het ziekteproces begeleidt. Deze professionals worden ‘casemanagers' dementie
genoemd. In iedere fase van het ziekteproces kun je de casemanager inschakelen.  
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Familie, vrienden of kennissen inhuren via een Pgb
Het is mogelijk om naast het inhuren van professionals via een Pgb, ook informele
verzorgers in te huren. Dit kunnen familieleden, vrienden en/of kennissen zijn.

Wie kan helpen bij het aanvragen?
De wereld van de zorg en met name het aanvragen hiervan is complex. Een
zorgprofessional die hierbij kan helpen, en het aanvragen van de zorg uit handen
kan nemen, is de mantelzorgmakelaar. 

Samen zorgen en digitale mogelijkheden
Er zijn veel nieuwe technische mogelijkheden op het gebied van e-health, die het
zorgen voor je naaste online kunnen ondersteunen. Klik hier voor meer informatie
of gebruik deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-
health/documenten/brochures/2018/11/20/slimme-oplossingen-in-de-zorg

Ook zijn er slimme en handige apps om de zorg goed te kunnen organiseren. Zie
het overzicht door hier te klikken of gebruik deze link:
https://www.zorgvannu.nl/innovaties/mantelzorg-apps-helpen-zorg-verdelen

Ook de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) heeft een aanbod van gratis
apps die je gezondheid en welzijn helpen te bevorderen. 
Klik hier voor de de GGD app store of gebruik deze link:
https://www.ggdappstore.nl/Appstore/Homepage
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Hoe help ik je graag
verder?

TOT SLOT
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Voor ondersteuning bij de combinatie van werk en zorg en/of het helpen uitzoeken
van regeltaken en/of de financiering van zorg, werk ik samen met een team van
gespecialiseerde mantelzorgmakelaars. Zie:

www.elviraheemskerk.nl/demantelzorgmakelaar/

Ook is het mogelijk om in aanmerking te komen voor kosteloze ondersteuning. Voor
meer informatie neem je contact op met:

 
Elvira J.E.M. Heemskerk

Familiezorgcoach | Mantelzorgmakelaar
 

M info@elviraheemskerk.nl
W elviraheemskerk.nl 
T 31 + (0) 6 – 42 999 690
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