
 

 
 

 

 

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. Uit de praktijk  
 
 

Mirjan vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers met boek ‘Zie mij’ (Achterhoek Nieuws 

Winterswijk) 

“Ik gun elk kind dat het gelukkig is. Volgens mij is het de wens van elke ouder om zijn of haar kind blij en 

vrolijk te zien, maar andersom is het ook de wens van elke kind om gelukkige ouders te hebben.” Aan het 

woord Mirjan Hijink. Wat de Winterswijkse zegt klinkt logisch, maar gaat helaas niet voor alle gezinnen op. 

Lees verder -> 

 

Wmo en mantelzorg (Wmo Magazine) 

Liesbeth Hoogendijk vertelt in een uitgebreid interview in Wmo Magazine over hoe gemeenten omgaan met 

mantelzorgerondersteuning en de beschikbare budgetten, wat goed gaat, maar ook wat anders kan en hoe: 

‘De budgetten voor het sociaal domein hadden op zijn minst moeten worden geoormerkt.’ Ze pleit in dit 

artikel voor een eenduidige definitie voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning, zodat dit in alle 

gemeenten hetzelfde is. 

Lees verder -> 

 

Eerste lockdown had groot effect op mantelzorg (Sociale vraagstukken) 

‘We varen op zicht’, zei de premier over maatregelen die hij in het voorjaar 2020 trof om de 

coronapandemie onder controle te houden. De aandacht ging vooral uit naar de ziekenhuiszorg. Voor de 

onbetaalde hulp aan zieken of ouderen was weinig aandacht. Nieuwe cijfers laten zien dat de ingrepen 

grote effecten hadden op de mantelzorg. Zo ligt bijvoorbeeld overbelasting op de loer. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorg in de knel door corona (Binnenlands Bestuur) 

Een op de vijf mantelzorgers heeft tijdens de coronacrisis minder zorg en ondersteuning kunnen geven dan 

nodig was. Een op de tien mensen die mantelzorg ontvangen, heeft vanwege de coronacrisis minder zorg 

gekregen dan noodzakelijk was. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

Lees verder -> 

 

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard overbelaste mantelzorg (Sociaalweb) 

Steeds meer mantelzorgers verlenen lang en intensief zorg. Wanneer zorg intensiever wordt, kan 

mantelzorg zwaar worden. Veel mantelzorgers vragen niet snel hulp, waardoor overbelasting dreigt. 

Zorgverleners moeten hier meer oog voor krijgen. Om die reden wordt de richtlijn ‘Overbelaste 

mantelzorger’ ontwikkeld. 

Lees verder -> 
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