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In deze nieuwsbrief een verslag van de bustocht naar Oudenbosch op 3 juli 2019 en verder weer veel nuttige andere 
informatie, onder andere vanuit de NVOG/FASv-koepel en een aantal gebruikelijke zaken. Veel leesplezier weer! 
  

BUSTOCHT NAAR OUDENBOSCH OP 3 JULI 2019 
 
 

Op woensdag 3 juli was onze jaarlijkse bustocht. Dit keer was ons reisdoel 
Oudenbosch. Het bestuur viel tijdens de voorbereidingen zowat van zijn stoel: 
waar we de laatste jaren steeds met tussen de 20 en 25 mensen afreisden 
hadden zich nu 41 mensen aangemeld! Dat zorgde ervoor dat we niet 3 busjes, 
maar 5 busjes moesten inzetten en we waren blij dat de heer Hilleman aanbood 
met de eigen auto te rijden, waardoor daar ook nog 4 mensen in konden. 
Fantastisch, die grote opkomst! Dat betekent toch dat dat wat je organiseert in 
de smaak valt en daar zijn we blij mee.  
Met een gezelschap van in totaal 46 mensen (inclusief de 5 chauffeurs), togen 
we rond 9 uur naar het verzamelpunt op het ANWB-terrein bij Kapelle, om van 
daaruit verder te rijden naar Oudenbosch. Dat verliep allemaal prima. 
 

Eenmaal in Oudenbosch kregen we in de mooie Brasserie Tivoli koffie met gebak. Daarna verkasten we naar de aan de 
overkant van de straat gelegen Basiliek van Oudenbosch. Vanwege de omvang van de groep werd die in tweeën gesplitst. 
Ik weet niet hoe de gids in de andere groep was, maar de onze vertelde op een leuke en boeiende manier over de 
geschiedenis van de basiliek, een kopie van de grote Sint Pietersbasiliek in Rome, zij het met minder mooie materialen 
gemaakt. Maar als je dat niet weet zie je het nauwelijks. De namaak was vakwerk! De gids wijdde ons in in de geheimen 
van de bouw (wie nam het initiatief), de financiering van de bouw, het moment van totstandkoming en het huidige 
gebruik van de basiliek. Een erg interessant verhaal. De basiliek is ongeveer 1/5 van de afmetingen van de Sint-Pieter. 
Zie de afbeeldingen verderop. De Sint-Pieter is zwart gekleurd. Oudenbosch is rood. Jammer was dat we wat werden 
opgejaagd omdat er om 12.00 uur weer een andere dienst was in de basiliek, die niet van tevoren was aangekondigd.  
Hoewel het geen afraffelen was stonden we daardoor weer vroeg op straat, te vroeg om al aan de lunch te beginnen. 
Dat losten we soepel op: brasserie Tivoli was bereid om ons al op het (grote) terras toe te laten waar we een drankje 
konden nuttigen. Dat was niet alleen voor mij, maar als ik zo eens goed rondkeek, voor iedereen een gezellig intermezzo. 
We hadden heerlijk weer en er hing een ontspannen sfeer. Rond 13.00 uur konden we aan de lunch beginnen. En ook 
die was prima: goed verzorgd, leuke bediening enz. 
Na nog even te hebben nagebabbeld begonnen we rond half drie aan het volgende programmaonderdeel: de 
rondleiding door Arboretum Oudenbosch, zoals de naam al zegt: een bomenpark. Ook hier hadden we weer 
verschillende gidsen. Het was, kort gezegd, leuk, mooi en interessant. We boften met het steeds mooiere weer. Wat me 
daar opviel was dat nogal wat mensen vaak op de (gelukkig vele) bankjes zaten. Daarmee werd duidelijk dat je op zo’n 
dag als deze het nooit voor iedereen helemaal naar de zin kan maken. De een beleeft het makkelijker dan de ander, de 
een is beter in staat wat verder te lopen, wat langer te staan enz. dan de ander. Hoe dan ook, ook tijdens het bezoek 
aan het Arboretum hoorden we overwegend positieve geluiden. Omdat we ook hier iets eerder klaar waren dan gepland, 
konden we nog een keer naar dat gezellige terras van Tivoli terug gaan en dat was wederom prima. 
Rond 16.30 zaten we weer in de busjes en even na 17.30 waren we weer in Goes.  
We mogen terugkijken op een geslaagde dag! We hopen als bestuur volgend jaar weer op een even grote (nog grotere?) 
opkomst. Zie verder de foto’s. Dank aan de buschauffeurs Rob en Cees de Jonge, Dick van de Merwe en Frits van de 
Velde en aan de heer Hilleman en natuurlijk ook aan Els Poppe, die veel van de organisatie voor haar rekening nam! 
 

Hans de Jonge 
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WALKING FOOTBALL 
 

Via SMWO ontvingen we de hiernaast afgedrukte flyer waarmee 
het ‘Walking Football’ wordt aangeprezen, een beweegsport 
speciaal voor senioren (mannen èn vrouwen!). U speelt het spel 
op wandelniveau en doet veel sociale contacten op. Zin om te 

proberen? Meld u dan aan bij info@vvkloetinge.nl.  
Het is mogelijk om eerst een keer ‘zomaar’ mee te doen om te 
bekijken of het iets voor u is. 
 

Kenmerken van het spel: 
*Walking Football kent dezelfde spelregels als gewoon voetbal, 
met de volgende uitzonderingen: 
*Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, zonder keepers 
*Het veld is 40 x 25m groot 
*Alleen wandelen is toegestaan, ook als de bal niet in de buurt 
is. Overtreding wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de 
plek waar de speler begon met rennen 
*De bal mag niet boven de heup komen 
*Er is geen buitenspelregel 
*Slidings zijn verboden 
*Een vrije trap wordt altijd indirect genomen (te bewaren 
afstand 3 m) 
*Geen ruw spel! 
*Als de bal uit is gegaan wordt die in het spel teruggebracht met 
de voet. Dat mag via een pass of dribbelend. Te bewaren afstand 
3 meter. 
*Corners worden wel direct genomen 

 

ACTIVITEITENPLAN ASG 
  

Treinrit op woensdag 16 oktober met de SGB-stoomtrein/railbus Goes-Hoedekenskerke-Baarland-Goes 
We waren van plan dit najaar nog een autotocht te organiseren. Daar zien we vanaf, omdat er een leuk alternatief is:  
een rit met de stoomtrein en railbus van de Stoomtrein Goes-Borsele. Deze vindt plaats op woensdag 16 oktober 2019. 
  

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
U komt op eigen gelegenheid naar de SGB (Stoomtrein Goes Borsele), Albert Plesmanweg 23 in Goes. 

• 10.15 uur: ontvangst in de Goederenloods met koffie/thee met iets lekkers. 

• 11.00 uur: vertrek stoomtrein 

• 11.40 uur: aankomst in Hoedekenskerke 
  

In het gebouw de Buffer in Hoedekenskerke is een mooie uitstalling van klederdrachten en andere oudheden.  
Ook is er een fraaie modelspoorbaan te zien. In de Buffer is verder een winkeltje met souvenirs. In de kantine kan voor 
eigen rekening wat gegeten worden, zoals frietjes, pannenkoeken, etc. Op korte loopafstand van de Buffer in 
Hoedekenskerke bevindt zich het ‘Wienkeltje van Wullempje’. Een winkelmuseumpje met ouderwets lekker snoepgoed. 
   

• 13.34 uur: vertrek railbus naar Baarland en van daar naar Goes  

• 14.30 uur: aankomst in Goes; tevens het einde van dit evenement 
  

Wilt u mee? Aanmelden kan door overmaken van een bedrag van 10 euro op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. 
ASG Goes, onder vermelding van ‘treinrit’. Betalingen moeten uiterlijk 12 oktober binnen zijn. Als u een introducée wilt 
mee nemen dan betaalt die 15 euro. 
We verzoeken u zich uiterlijk 10 oktober aan te melden bij Els Poppe, e-mail egpoppe1@zeelandnet.nl of 0113-853667. 
  

VOORLICHTINGSMIDDAG BONDENBERAAD GROOT GOES 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseert het Bondenberaad Groot Goes een voorlichtingsmiddag over 
  

-het nieuwe financiële systeem van de banken (PSD 2)- 
 

Deze voorlichting wordt verzorgd door de heer Samuël van Daalen van het bureau van Daalen Advies.  

mailto:info@vvkloetinge.nl
mailto:egpoppe1@zeelandnet.nl


6 
 

Het systeem dat de banken gaan gebruiken vergemakkelijkt o.a. de overgang van rekeninghouders naar een andere 
bank, maar houdt voor diezelfde rekeninghouders ook risico’s in. Het geeft de banken namelijk ook de gelegenheid om 
als het ware met de gegevens van uw rekening ‘te spelen’ naar andere instanties en bedrijven die daarom vragen. Er 
zijn dus heel wat potentiële nadelen aan het nieuwe systeem verbonden en daarom is het goed dat u daarover gedegen 
voorlichting krijgt. En ook te weten komt hoe u er mee moet omgaan. Vanzelfsprekend kunt u ook weer vragen stellen. 
Bij binnenkomst krijgt u gratis een kop koffie of thee. Een eventuele consumptie tijdens de pauze is voor eigen rekening. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 september 2019, van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. 
 

DE VOLGENDE ASG-LEDEN VIER(D)EN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS HUN (KROON)VERJAARDAGEN: 

 

JULI 2019 

4 juli  
5 juli  
17 juli   
20 juli 
29 juli 
29 juli 
31 juli 

Mevrouw T. Hilleman-Snoek, 
De heer Q. Mol, 
Mevrouw A. Mol-Beghtel, 
De heer I. Labeur 
Mevrouw W. de Jong-Mijnsbergen 
Mevrouw A. Oostdijck-Terband 
De heer M. Maas 

Goes 
Wilhelminadorp 
Wilhelminadorp 
Goes 
Goes 
Goes 
Goes 

75 
80 
80 
93 
75 
93 
91 

AUGUSTUS 2019 

8 augustus 
11 augustus 
13 augustus 
22 augustus 
28 augustus 

Mevrouw H.P. de Leeuw 
Mevrouw J.M. Slabber-Smallegange 
De heer T. Martijn 
Mevrouw C.C. Moerland-Platschorre 
Mevrouw M.C. Verstrate-Moens 

Goes 
Goes 
Goes 
Goes 
Goes 

80 
85 
92 
96 
80 

 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE! 
 

NOG EEN KEER RIJBEWIJSKEURINGEN 
 

In de vorige Nieuwsbrief stond uitvoerige informatie over de rijbewijskeuringen. We gaven daarbij ook een aantal 
adressen waar u zich kunt laten keuren. Een van de adressen waar we tot voor kort mensen heen stuurden was dat van 
dr. Zwartelé in ’s-Heerenhoek. Deze is er echter onlangs mee gestopt. Inmiddels is er een opvolger: dr. P. Ingelse. Deze 
doet dit naast de gewone huisartsenpraktijk. Daarom is het van belang dat u zich op tijd voor een afspraak voor een 
rijbewijskeuring aanmeldt. Gegevens dr Ingelse:  
Dr. P. Ingelse, Huisartsenpraktijk ’s-Heerenhoek. Adres: Laustraat 1A ’s-Heerenhoek, telefoon: 0113-351280.  
Kosten: voorlopig € 35,00. U dient contant te betalen. Bellen voor een afspraak kan iedere werkdag tussen 08.00 en 
12.00 uur. Doe dit dus RUIM voor het verlopen van het rijbewijs. Zie verder onze vorige nieuwsbrief. 
 

NIEUWS VAN DE KNVG/NVOG 
 
 

De KNVG/NVOG zond ons de onderstaande informatie die zij ook zonden aan de bonden en de minister over de 
problematiek van de pensioenen. 
 

KRIJGEN WE NOG IETS TE ZEGGEN?  
Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen kortingen 
te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevorderen dat de gepensioneerden mee kunnen praten over 
het pensioenakkoord. Daags daarna bleek dat akkoord over AOW en aanvullend pensioen te zijn bereikt en kon de 
aandacht worden verplaatst naar de uitwerking. KNVG en NVOG hebben kritisch positief gereageerd op het akkoord. 
Positief omdat een aantal eisen van ons werden gehonoreerd zoals gelijke rekenregels voor de premie en de 
verplichtingen, zodat er geen premiedekkingsgraadtekorten meer kunnen voorkomen, en afschaffing van de 
zekerheidsmaat die al lang geen zekerheid meer biedt maar wel hoge buffers eist. Het akkoord zou kortingen minder 
snel nodig maken en minder diep doen zijn. Kritisch zijn we bijvoorbeeld omdat het akkoord geen aanpassing van de 
veel te lage rekenrente biedt en de mogelijkheid openlaat dat gepensioneerden mee zouden moeten betalen aan de 
afschaffing van de doorsneeproblematiek.  
We vroegen en kregen toezeggingen van de FNV en van de minister dat we betrokken zouden worden bij de uitwerking 
van het akkoord. Zeker niet onbelangrijk want er zijn nog vele losse einden en ook de transitie van het oude stelsel naar 
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het nieuwe betekent een forse verschuiving van rechten en plichten die moeten worden afgehandeld en de rekening 
daarvan moet eerlijk worden verdeeld. De minister gaf aan dat onze betrokkenheid “directer en actiever” zou zijn. Daar 
mochten we en wilden we op vertrouwen. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en is er nog geen helderheid over 
het besluitvormingsproces bij de uitwerking van het akkoord. Dat is niet zo gek want er moet geïnventariseerd worden 
wie allemaal betrokken moeten en willen worden en hoe al die partijen om tafel moeten komen. Bovendien is Den Haag 
met reces gegaan.  
Toch zijn we niet gerust op de gang van zaken. We houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en daar is  aanleiding 
toe. Zo schreef de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het akkoord uitlegde en aangaf hoe hij verder zou 
opereren in de uitwerking. Daarin werden wij niet genoemd. In de kamer is niet gerefereerd aan onze petitie maar werd 
wel een motie aangenomen die de betrokkenheid bij de uitwerking van de jongeren veiligstelde. In het Financiële 
Dagblad verscheen een speculatie over de organisatie van de uitwerking van het akkoord waarin wij een positie leken 
te krijgen aan de voet van de besluitvormingspiramide, samen met ouderenorganisaties en de jongeren in een 
“klankbordgroep”. Van het ministerie hebben we nog geen uitnodiging ontvangen maar wel vernomen dat er nog geen 
invulling is afgesproken. Die komt in de eerste helft van september.  
Het is begrijpelijk dat ook in onze lid-verenigingen met spanning wordt uitgekeken naar de invulling van het akkoord. Er 
is veel wantrouwen en onzekerheid. De steeds lagere rekenrente en de nieuwe beleidsvoornemens van de ECB drukken 
de dekkingsgraden verder omlaag. Ondanks de afspraken in het pensioenakkoord lijken kortingen voor veel (grote) 
pensioenfondsen onvermijdelijk. Veel kwaad bloed zet de weigering van de minister om de rekenrente aan te passen 
aan de werkelijk gemaakte rendementen van pensioenfondsen. Het enorme vermogen van de fondsen, dat bovendien 
de laatste jaren sterk is gegroeid, lijkt opgepot te moeten worden voor toekomstige generaties. De overheid en vooral 
De Nederlandsche Bank worden eerder als bedreiging van het pensioenstelsel dan als beschermers daarvan gezien. Veel 
gepensioneerden vragen zich af waarvoor ze eigenlijk spaarden en willen hun geld terug. De commissie Dijsselbloem, 
die met nog strengere eisen aan de pensioenfondsen kwam, versterkte het gevoel dat men knollen voor citroenen 
verkocht kreeg en stimuleerde daarmee verder onbegrip, achterdocht en woede. De economie bloeit, de beurzen 
floreren maar de mensen worden er geen cent beter van. De enige die profiteert is de overheid zelf die in tijden van 
crisis en hoogconjunctuur slechts één remedie op het programma heeft, namelijk lastenverzwaring, zo betogen de meest 
activistische leden. De beuk erin vinden zij. Maar ook bij de vakbonden wordt gemokt. Sommigen vragen om aan te 
sluiten bij die woede. Zij zien de gesprekken over het akkoord niet als oplossing en dringen aan op acties. Zij wijzen 
bijvoorbeeld op het initiatief van KBO-Brabant en de Stichting Pensioenbehoud om een bodemprocedure te beginnen 
tegen de Nederlandse Staat omdat de pensioenwetgeving in strijd zou zijn met een Europese richtlijn met als gevolg een 
veel te lage rekenrente. De regering verschuilt zich achter Europa maar de lage rekenrente is gewoon van Haagse makelij 
zo stellen zij. Bovendien is de rekenrente in de EU nergens zo laag als in Nederland. Het persbericht van de Stichting 
Pensioenbeleid staat op de KNVG-website.  
De KNVG en NVOG vinden ook dat de rekenrente te laag is en pleiten al jaren voor een betere systematiek, de macro 
stabiele rentevoet (MSR). Toch hebben we besloten vooralsnog het beleid dat we de afgelopen jaren met veel energie 
en investering hebben ontplooid vast te houden. We denken meer te bereiken met argumenten en verbetervoorstellen 
in de pensioendiscussie dan met juridische procedures tegen de staat of harde acties in het land. We hebben dankzij 
onze activiteiten inmiddels bereikt dat we één front hebben tussen de ouderenorganisaties en we hebben een platform 
gecreëerd waarop wij door de sector gezien en gerespecteerd worden. Dat past niet bij een confrontatiepolitiek met 
rechtszaken. In september zal blijken of die aanpak voldoende vrucht draagt en dus of wij een betekenisvolle en 
rechtvaardige positie verwerven bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Daar hebben we ook vertrouwen in al 
blijven we wel op onze qui vive. Natuurlijk zullen er lezers zijn die nu denken “ja maar als dat mislukt, wat dan?”. Op dit 
moment heeft het geen zin die “als dan” vraag te beantwoorden. Duidelijk mag zijn dat het niet honoreren van de 
toezeggingen niet zonder gevolg kan blijven.’ We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 

EERSTE GELDMAAT ONTHULD 
Op 12 juni heeft Geldmaat samen met ABN-AMRO, ING en Rabobank in Soest de eerste 
‘geldmaat’ onthuld. Dit was het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de 
drie banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de voorziening van 
contant geld in Nederland. De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het logo, en 
worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld.   

De vernieuwde geldautomaten blijven in de meeste gevallen op dezelfde plaats staan. Soms wordt een automaat 
verplaatst. Het ‘ontdubbelen’ van geldautomaten gebeurt voornamelijk in drukke dorps- en stadscentra, waar vaak 
meerdere geldautomaten op korte afstand van elkaar staan. Dit opnieuw inrichten van het geldautomatennetwerk zorgt 
voor een evenwichtige spreiding. Hierbij houdt Geldmaat rekening met de criteria zoals die nu ook al gelden, zoals het 
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aantal transacties, piekmomenten en de omgeving (bijvoorbeeld een winkelgebied of een uitgaanscentrum). Daarnaast 
blijft het uitgangspunt dat in dunbevolkte gebieden binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat beschikbaar 
is. Geldmaat plaatst ook geldautomaten op nieuwe locaties. 
Belang van contant geld 
In de afgelopen jaren hebben Geldmaat en de drie banken samen met maatschappelijke belangenorganisaties, 
waaronder KBO-PCOB, de Consumentenbond en de Oogvereniging gewerkt aan een visie op het bereikbaar en 
beschikbaar houden van contant geld in Nederland. Erik Kwakkel van Geldmaat: ‘Ik ben blij dat we vandaag de eerste 
geldmaat in gebruik kunnen nemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat contant geld beschikbaar blijft, nu en in de 
toekomst. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van onze automaten. Daarom 
blijven we in overleg met consumenten via de belangengroepen. De Geldmaatautomaten zijn er voor iedereen.’ 
Op 5 november vorig jaar maakten ABN-AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat bekend samen te werken aan een bank-
onafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld in Nederland beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te 
houden. De drie banken zijn deze week gestart met het stapsgewijs overdragen van hun automaten aan Geldmaat. 
Geldmaat, het voormalige Geldservice Nederland, beheert en onderhoudt al sinds 2011 de geldautomaten van de 
banken. Wilt u meer weten over de Geldmaat? Kijk dan op www.geldmaat.nl.  
 

-0-0-0-0-0-0- 
 

DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS, WIE DURFT? 
Door het ministerie van VWS  is een zgn. Taskforce ingesteld die op een rij heeft gezet wat in 
Nederland moet gebeuren om te komen tot een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg. 
Onderstaand enige uitgangspunten van het advies: 1.   Het voorkomen van (duurdere) zorg, 2. het 
verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en 3. het vervangen van zorg (door andere zorg zoals 

EHealth). Daarbij is het goed om ook het functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Niet alleen 
medisch, maar ook sociaal. Heeft iemand genoeg contacten? Zijn er schulden? Hoe gaat het in het gezin? 
Het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt ook om een andere organisatie van de zorg. Nu werkt één 
op de zeven mensen in de zorg. Als we het blijven organiseren zoals nu dan werkt in 2040 één op de vier mensen in de 
zorg. Dat is niet haalbaar. Doorgaan op dezelfde weg is financieel onhoudbaar. De zorgkosten groeien de komende jaren, 
als wij niets doen, twee keer zo hard als de economie. Dat betekent dat wij als samenleving relatief steeds meer geld 
aan de zorg uitgeven (Nu al € 6000 per volwassene per jaar). Dat kan niet! 
Dat moet anders. Het huidige aanbod van ondersteuning en zorg sluit lang niet altijd aan op de behoefte van mensen. 
Mensen die zorg nodig hebben dolen soms eindeloos in het systeem. Langs elkaar heen werkende professionals, losse 
afspraken maken terwijl die ook op één dag gepland zouden kunnen worden, steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten 
vertellen, van het kastje naar de muur worden gestuurd etc. 
De digitalisering van de samenleving voltrekt zich in steeds sneller tempo. Dit zal een ontwrichtende werking hebben op 
de gezondheid en de zorg. Doordat steeds meer bedrijven- ook van buiten de zorg- digitale diensten aanbieden zoals 
apps op het gebied van zelfmanagement of diagnostiek, zullen ze de organisatie van de gezondheidszorg echt gaan 
veranderen. Het bericht gaat rond dat Google al een systeem had ontwikkeld om de digitale begeleiding van de zorg 
volledig over te nemen, zij wachten op het juiste moment om ‘toe te slaan’! 
“Wie Durft” slaat op de problematiek die de huidige ”gelaagde” organisatie van de zorg met zich mee brengt.  De zorg 
zal zelf het voortouw moeten nemen om verschuivingen en innovaties door te voeren. Het gaat om een betere 
organisatie van de maatschappelijke ondersteuning en medische zorg omwille van het goed functioneren van mensen. 
Daar hoort ook een verschuiving naar mensen toe van “zelfmanagement in de zorg” en “zelfregie”, uiteraard met hulp 
voor mensen die dat niet zelf kunnen. Ook deze ontwikkelingen blijven we goed volgen! 
 

-0-0-0-0-0-0- 

 

MANTELZORG: HET OVERKOMT JE 
Niemand wordt oud zonder gebreken maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder 
niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten helpen. De andere partner of een kind 
wordt dan mantelzorger. Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel zwaar voor de mantelzorger, maar ook voor degene 
die verzorgd wordt. Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium professioneel advies en hulp in te 
roepen. Wacht niet tot de situatie onhoudbaar is geworden, maar zoek hulp, zelfs als de mantelzorg nog slechts bestaat 
uit eenvoudige ondersteuning bij het lopen. 
Ondersteuning bij mantelzorg 
In vrijwel iedere gemeente is een mantelzorgsteunpunt. Een mantelzorgsteunpunt helpt door middel van advies, 
informatie over hulpmiddelen en eventuele aanpassing van de woning, Wmo aanvragen enz. Het lokale 

http://www.geldmaat.nl/
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mantelzorgsteunpunt is te vinden via internet of via de (telefonische) informatiebalie van de gemeente. Een 
mantelzorgsteunpunt kan ook wijzen op de mogelijkheid van dagopvang c.q. dagbesteding en tijdelijke vervangende 
zorg, waardoor de mantelzorger even vrijgesteld wordt van de dagelijkse zorg. Dit heet ook wel respijtzorg. 
Informatie over hulp bij dagelijkse gang van zaken 
Op de website www.samenbeterthuis.nl  vindt men heel veel (gratis) instructievideo's over verzorgen, verplaatsen en 
algemene informatie die helder uitlegt hoe met zo min mogelijk belasting voor de mantelzorger én degene die verzorgd 
wordt, ondersteuning kan worden geboden. De 150 instructievideo's behandelen uitgebreid onderwerpen zoals hulp bij 
de toiletgang, wassen in bed, hulp bij het opstaan uit een stoel en lopen met een rollator. 
De zorgverzekering 
De zorgverzekering biedt vanuit de basisverzekering voor de mantelzorger vergoeding van ergotherapie en 
psychologische hulp. Ook geeft de aanvullende verzekering (afhankelijk van de polis) extra vergoeding voor mantelzorg. 
 

MANTELZORGPUNT GOES/ WAT IS MANTELZORG? 
Mantelzorgpunt Goes voert namens de gemeente Goes het mantelzorgbeleid uit en is er voor alle mantelzorgers die 
woonachtig zijn in deze gemeente. Maar wie of wat is nu eigenlijk een mantelzorger? 
Mantelzorgers en vrijwilligers, vaak worden zij in één zin genoemd. Toch is er een groot verschil. Het mantelzorgen 
overkomt u. Iemand in uw naaste omgeving wordt ziek of kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Als naaste pakt u 
de rol van mantelzorger dan, bijna noodgedwongen, op. Dat is het grote verschil met vrijwilligerswerk, daar kiest u 
immers voor. 
Het overkomt u  
Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat u 
een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U kiest er vaak niet voor om mantelzorger te worden. Het 
overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. U zorgt soms 24 uur per dag, kan 
de zorg niet zomaar beëindigen en verricht soms verpleegkundige handelingen. 
Keus 
Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. 
Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen 
initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in een georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige 
handelingen. 
Zware belasting 
Wanneer spreken we nu van een zware belasting of zelfs overbelasting? Van mantelzorg weten we allemaal dat deze 
zorg veelal vanzelfsprekend verleend wordt. Aan deze zorg zit echter ook een keerzijde: gaandeweg kan de belasting 
van de mantelzorger (fors) toenemen. Dit sluipende verschijnsel wordt ook wel mantelval genoemd. 
Is er bij u sprake van een zware belasting of zelfs overbelasting? Het invullen van de mantelzorgtest geeft u een 
indicatie van belasting en in welke mate u overbelast bent. 
Overbelasting voorkomen 
Het is als mantelzorger best moeilijk om overbelasting te voorkomen. Wat de situatie in ieder geval niet oplost, is een 
ander de schuld geven, verwijten maken en emotioneel reageren. Gehoor geven aan de problemen en er goed mee 
omgaan, kan helpen. Dit kun je doen door planmatig te werken, te proberen positief te denken en steun te zoeken bij 
anderen. Een keer je hart luchten kan helpen en verlichting geven. Praat erover met mensen uit uw omgeving, uw 
huisarts of zoek steun bij onze mantelzorgconsulent. Daarnaast bent u uiteraard ook van harte welkom bij onze 
activiteiten. Klik hier voor het activiteitenoverzicht. 
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Het onderhoud van uw huis wordt u te veel? Uw 
gezondheid speelt een rol of uw partner komt te 
overlijden? Is het dan haalbaar om in uw huis te 
blijven wonen? Wat doet u dan? 

U staat er niet graag bij stil. Maar als u er mee te 
maken krijgt, komt er veel op u af. ISM-makelaars 

kan helpen. Wij komen graag langs voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin laten we 
zien wat de opties zijn met een helder inzicht in de 

kosten. U kunt op basis daarvan een passende 
keuze maken. Gaat u over op verkoop? ISM-

makelaars werkt op basis van ‘no cure no pay’. U 
betaalt pas als de woning is verkocht. Interesse? 

Neem gerust contact op. 
 

ISM Makelaars, Imre Schaafsma 
Uw makelaar voor net dat beetje meer. 

Telefoon: 0113 - 268 199 
Mobiel: 06 - 3039 7127 

Email: info@ismmakelaars.nl 
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