
 

 
 

 

 

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. Webinars 
 
Mantelzorg en vakantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Op maandag 20 september van 19.00-19.45 uur is er een webinar. Hierbij volgt u als deelnemer 

rechtstreeks de presentatie op uw eigen computer thuis en ziet – hoort onze spreker Chantal Kruithof, 

mantelzorgconsulent. Zij vertelt over het onderwerp vakantie: wat zijn de mogelijkheden, alleen of samen? 

Met of zonder zorg? Hoe regelt u een en ander? Het is belangrijk om nieuwe energie op te doen, voor u als 

mantelzorger, maar ook voor uw zorgvrager. Laat u inspireren en luister mee! U kunt zich aanmelden voor 

20 september 17.00 uur via E: info@meemantelzorg.nl. Voor de aanvang van het webinar ontvangt u een 

mail met instructies en een link om deel te nemen. 

 

2. Uit de praktijk  
 
Geen gesteggel meer over geld: Een betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars 

rond maatwerk 

Soms is iedereen het eens over de noodzaak van bepaalde zorg of ondersteuning, maar is het onduidelijk 

wie de kosten moet dragen: de gemeente of de zorgverzekeraar. Een betere samenwerking kan dat 

voorkomen. Maar om gezamenlijke maatwerkbudgetten structureel te maken is ook het Rijk aan zet. 

Lees verder -> 

 

Coördinatiefuncties ondersteunen in de triage van de juiste zorg  

en geven inzicht in de beschikbare capaciteit en zijn 24/7 bereikbaar voor huisartsen, ziekenhuizen en 

andere ketenpartners. 

Lees verder -> 

 

Informatiekaart aanleveren over wachttijden casemanagement dementie 

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. 

Lees verder -> 

 

Factsheet Mantelzorg en GGZ  

Wie zijn mantelzorgers GGZ? Waarom is extra ondersteuning nodig? En hoe kun je mantelzorgers GGZ goed 

ondersteunen? Op deze vragen krijg je in de factsheet GGZ antwoord. 

Lees verder -> 
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