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Familiebijeenkomst 9 oktober 2022 

 

Na lange tijd was er op 9 oktober 2022 weer een familiebijeenkomst. De opkomst overtrof de 

verwachtingen.  

Namens de cliëntenraad heette Renske Banken iedereen welkom. Renske vertelde wat de 

cliëntenraad voor familie/contactpersonen kan doen. U kunt dat ook lezen in de nieuwe folder 

van de cliëntenraad die u tegelijk met de vorige Antenne ontving. 

Saskia Alemans sprak namens de werkgroep familiebeleid van CEW. Saskia legde uit dat 

CEW de zorg voor uw kind/familielid weergeeft in een driehoek. Boven in die driehoek op 

een centrale plaats staat de cliënt. Onder in de driehoek is er een evenwicht tussen de 

ouder/contactpersoon en de medewerker van CEW. 

Daarna stelde Antwan van Ooijen zich voor aan de aanwezigen. Sinds begin 2021 is hij 

directeur van CEW. Hij vertelde onder meer over ervaringen uit zijn loopbaan als 

kinderverpleegkundige en zijn visie op familiebeleid. Hij zag dat samenwerken met ouders 

veel invloed had op de professionals.  

De kinderverpleegkundige ontwikkelde zich van ‘plaatsvervangend ouder’ in de jaren 70 tot 

‘coach en vraagbaak’ van de ouders begin jaren ’00. Ouders kregen steeds meer inspraak en 

dat vroeg om andere vaardigheden van de beroepskrachten.  

De rode draad in het verhaal van Antwan was dat professionals en mantelzorgers elkaar nodig 

hebben. Ze moeten zeggen wat ze van elkaar verwachten en afspreken hoe ze samenwerken in 

de zorg. Als ze dat doen ontstaat een betere omgeving voor de cliënt. Zo kan de 

gezondheidszorg de toekomst aan.  

Antwan wil hier als directeur van CEW aandacht voor hebben, zodat de driehoek cliënt-

ouder/familie-professional bij Kempenhaeghe zo goed mogelijk kan werken.  

 

Toen was het tijd voor de lunch. Er was volop gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar 

in gesprek te gaan. Na de lunch verdeelden de aanwezigen zich over 4 workshops: jonge 

mantelzorgers, financiële vergoedingen voor mantelzorgers, overdracht zorg voor je kind aan 

andere kinderen/familie’ en mentorschap en bewindvoering.  

Hierna kunt u lezen wat er in de workshops is besproken. 

 

In workshop 1 ‘jonge mantelzorgers’ vertelde de dienst maatschappelijk werk over wet- en 

regelgeving in Nederland voor (jonge) mantelzorgers. Hierbij kun je denken aan regelingen in 

zorgwetten maar ook wet- en regelgeving om mantelzorg lang te kunnen volhouden. De 

onderlinge gesprekken leverden ook nog tips en adviezen op.  

 

In workshop 2 ‘financiële vergoedingen voor mantelzorgers’ sprak Björn Roos namens het 

‘steunpunt Cordaad Welzijn’. Dat steunpunt helpt mantelzorgers met informatie, lezingen en 

waarderingsactiviteiten. Je kunt je aanmelden voor hun nieuwsbrief. Als je je bij het 
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steunpunt opgeeft als mantelzorger kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. 

Voor meer informatie:  https://www.cordaadwelzijn.nl/dienst/mantelzorg/heeze-leende/   

 

Voor workshop 3 ‘overdracht zorg voor je kind aan andere kinderen/familie’ was veel 

belangstelling. Twee groepen onder leiding van Nicole Davits en Saskia Alemans spraken 

over de impact die epilepsie heeft op het gezinsleven. Han te Boekhorst en Miranda Dirks 

vertelden als ervaringsdeskundigen (respectievelijk als zus en als moeder) hun verhaal.  

Als je het gesprek aangaat met je andere kinderen of familie komen allerlei gevoelens boven. 

Dat maakt zo’n gesprek moeilijk. Soms kiezen mensen er daarom voor om een mentor van 

buiten de familie aan te stellen. 

Het kan helpen om samen met je andere kinderen het levensverhaal in te vullen. Dat maakt 

het misschien gemakkelijker om de overdracht te verwerken. Open gesprekken, goede 

informatie en ruimte voor eigen beleving zijn belangrijk. 

Als de andere kinderen meegaan naar besprekingen worden zij niet overvallen wanneer ze 

(onverwacht) de taak van het mentorschap of bewindvoering moeten overnemen. 

Je kunt de overdracht van de zorg naar andere gezinsleden bij de rechter vastleggen.  

Het is ook mogelijk om een zorgtestament op te stellen. 

 

Voor workshop 4 ‘mentorschap en/of bewindvoering’ met Bart Hendriks van de 

informatiebalie van maatschappelijk werk bij Kempenhaeghe was ook veel interesse. 

Ouder wordende kinderen hebben ook ouder wordende ouders. Voor een volwassene met VG 

is iemand nodig die samen met hem/haar of alleen, besluiten neemt over persoonlijke en 

financiële zaken. Voor de persoonlijke zorg kan dat een wettelijk vertegenwoordiger zijn. 

Voor financiële of zakelijke belangen kan de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of 

curator benoemen. 

Even op een rijtje: 

 Wettelijk vertegenwoordiger: De hoofdbehandelaar stelt een wettelijk vertegenwoordiger 

aan na overleg met de familie. 

 Mentor: De mentor is meestal een persoon vanuit eigen familie of daarbuiten.  

 Bewindvoerder: Bewindvoering gaat om materiële belangenbehartiging als de persoon 

handelingsbekwaam blijft.  

 Curator: Curatele is de meest vergaande vorm; de curator bepaalt de materiële en 

persoonlijke belangen.  

De kantonrechter stelt de 3 laatste vormen van belangenbehartiging aan. 

 

PKP (Stichting Beheer Patiëntengelden Kempenhaeghe-Providentia) is een onafhankelijke 

stichting die financiële handelingen voor de bewoner uit kan voeren. Daar brengt PKP kosten 

voor in rekening. Als u daar meer informatie over wilt hebben, dan kunt u contact opnemen 

met Kempenhaeghe. 

 


