
 

 
 

 
 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom mantelzorg. De nieuwsbrief 
is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de 
nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl. Voor 
inhoudelijke vragen over mantelzorg kun je contact opnemen met het expertisecentrum MEE Mantelzorg: 
078-206 32 02 of info@meemantelzorg.nl.  

1. Intern nieuws 
 
Aandacht voor mantelzorg in palliatieve fase is hard nodig (Agora) 
Er is meer aandacht nodig voor de circa 300.000 naasten die zorgen voor iemand met een ongeneeslijke 
aandoening. Dat bleek tijdens de videosessie die Agora op 18 maart organiseerde met MantelzorgNL, de 
landelijke vereniging voor mantelzorgers. Vanuit MEEVivenz heeft Marianne Cannoo deelgenomen. 
Lees verder -> 
 
Daar zorg ik voor’ is een campagne over de kracht van mantelzorgers 
De komende tijd mogen wij een kijkje nemen in het leven van verschillende mantelzorgers in Dordrecht. In deze 
verschillende filmpje komen verschillende thema’s aanbod waar mantelzorgers tegenaan lopen in hun zorg voor 
de ander. 
Lees verder -> 
 
Opbrengst pilots structureel logeren 
In 2020 zijn 3 regio’s aan de slag gegaan met verdiepende pilots structurele logeerzorg als vervolg op de eerdere 
10 pilots in 2019. Het doel van de pilots is om intensieve mantelzorgers op een laagdrempelige en preventieve 
manier te ondersteunen, en hen een adempauze te geven. Dit wordt gedaan door een oudere met regelmaat te 
laten verblijven in een logeerhuis of zorginstelling. Tijdens deze conferentie delen de 3 pilots structurele 
logeerzorg voor ouderen de resultaten en geleerde lessen (Hoeksche Waard, Regio Zuidoost Utrecht en de 
Peelregio).  
Lees verder -> 
 
Tip 
Zorgt u of weet u iemand die voor dierbare met psychische klachten of psychiatrische problematiek zorgt. Op de 
website: www.yulius.nl/familie-en-naasten vindt u handige informatie, folders en filmpjes.                    
 
Interessante bijeenkomsten  
Het ouderplatvorm Zuid Holland Zuid is er voor ouders met een kind met extra uitdaging in de ontwikkeling. U 
vindt hier informatie, data en tijden van bijeenkomsten, ook van Mama Vita Drechtsteden en Samen Sterk. 
Lees verder -> 
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2. Uit de praktijk  
 
5 miljoen Nederlandse mantelzorgers: de feiten en cijfers (Movisie) 
Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze 
mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning? Movisie zet de feiten en cijfers op 
een rij met betrekking tot het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van 
informele zorg. 
Lees verder -> 
 
'Maak gebruik van het Adviesteam Mantelzorg' (VNG) 
Bram Vaessen, contractmanager Wmo bij de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, klopte aan bij het 
Adviesteam Mantelzorg met vragen over logeerzorg. Hij is erg te spreken over de deskundigen, de gang van 
zaken en het advies. 
Lees verder -> 
 
Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar (Mantelzorg NL) 
Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Dit is niet 
gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als 
mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger. 
Lees verder -> 
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