
 

 
 

 

 

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  
 
Nijpende situatie wijkverpleging door personeelstekort (Actiz) 

De wijkverpleging en thuiszorg komen steeds verder in de knel. Schrijnende situaties zijn inmiddels aan de 

orde van de dag. ‘Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties de gevraagde zorg niet kunnen leveren. 

Dit betekent dat er mensen zijn die met pijn thuis zitten te wachten op wijkverpleging. 

Lees verder -> 

 

Naar een nieuwe mantelzorg (Actiz) 

Van strijd naar dans. Deze zin stond centraal bij de System Shaker Party in Antwerpen afgelopen september. 

Tijdens het event werden aanbevelingen gedeeld om een nieuw mantelzorgsysteem te creëren. Een 

systeem waarin samenwerking, draagkracht en erkenning centraal staan. 

Lees verder -> 

 

Verkenning mantelzorgverklaring (Sociaalweb) 

Dit rapport bevat de uitkomsten van een verkenning naar de mantelzorgverklaring. Met een 

mantelzorgverklaring zouden mantelzorgers bij instanties kunnen aantonen dat zij mantelzorger zijn, 

bijvoorbeeld om van bepaalde regelingen gebruik te kunnen maken. 

Lees verder -> 

 

MantelzorgNL zet zich in voor vergunningsvrije mantelzorgwoningen (MantelzorgNL) 

Wij maken ons er zorgen over of mantelwoningen in de nieuwe Omgevingswet vergunningsvrij blijven. Zoals 

nu het geval is. Daarom stuurden wij samen met andere partijen een brief naar de Tweede Kamer. Eind van 

de maand is hierover een debat. 

Lees verder -> 

 

Podcast ‘En toen werd ik mantelzorger’ vanaf 10 november te beluisteren (MantelzorgNL) 

Vanaf 10 november brengt de EO in samenwerking met MantelzorgNL de podcast ‘En toen werd ik 

mantelzorger’ uit. In 8 afleveringen praat EO-presentator Tom Herlaar met verschillende mantelzorgers. Wat 

doet het met je als iemand ineens afhankelijk van je wordt. Hoeveel vraagt dit van in tijd, zelfopoffering, 

eenzaamheid en financiële offers? In deze podcast hoor je elke week het verhaal van één van deze 

onzichtbare helden. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe websites 

 

• https://overpalliatievezorg.nl/  
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