
 

 
 

 

 
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.  

 

Kijktip! 

Video over het hoe en waarom van de kennisteams binnen MEEVivenz 

1. Uit de praktijk  

 
Vervangende mantelzorg geboden uit de aanvullende zorgverzekering (Helpmijzorgen.nl)  

Ook dit jaar vergoeden de meeste zorgverzekeraars extra handen thuis om de zorg even uit handen te 

geven. Op de website www.Helpmijzorgen.nl staat een overzicht van de mogelijkheden.  

 

Nieuwe podcastreeks ‘Tussen thuis en verpleeghuis’ op nieuw podcastkanaal (Mantelzorg NL) 

De tijd dat iemand naar een verzorgingshuis kon om daar ouder te worden ligt ver achter ons. Tussen thuis 

wonen en het verpleeghuis komen steeds meer tussenvormen, waarin nieuwe mogelijkheden van 

mantelzorg ontstaan. Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig aanbod om aan de stijgende vraag te 

voorzien. Gezien de grote vraag naar mogelijkheden van nieuwe vormen van mantelzorg komt 

MantelzorgNL vandaag met een podcastreeks van vier afleveringen, waarin het onderwerp wonen vanuit 

verschillende kanten wordt belicht. 

Lees verder -> 

 
Tweede Kamer vraagt aan kabinet om een visie op mantelzorg (Mantelzorg NL) 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de plannen van het nieuwe kabinet, is er een motie 

aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen met een visie op mantelzorg te komen. In het nieuwe 

regeerakkoord is er maar weinig aandacht voor mantelzorg, de Tweede Kamer zorgt er nu voor dat de 

aandacht die mantelzorgers verdienen er alsnog komt. 

Lees verder -> 

 

Inspiratiesheets: tips en tools voor het samenwerken met én voor mantelzorgers (Movisie) 

Jij kunt als professional in zorg & welzijn het verschil maken door oog te hebben voor mantelzorgers. 

Samenwerken met en voor mantelzorgers leidt niet alleen tot betere zorg en ondersteuning, betere 

kwaliteit van leven voor de mantelzorger en de naaste voor wie wordt gezorgd, maar ook tot minder 

overbelasting en uitval van mantelzorgers. Gelijkwaardig samenwerken met respect voor ieders rol en 

deskundigheid. 

Lees verder -> 

 

Zorgen over coalitieakkoord: urgentie en toekomstvisie ontbreken (Mantelzorg NL) 

Iedere dag zien we de gevolgen van de grote personeelstekorten in de zorg en dat mantelzorgers meer en 

meer zorg moeten opvangen. Toch werd in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord niet duidelijk hoe 

die problemen worden opgelost.  

Lees verder -> 
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