
 

 
 

 

 
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. Agenda  
 

Online proeverij werkgevers open inschrijving – gratis 24 maart 2022 van 13:30 – 15:00 uur 

Doel van de proeverij is om je te informeren over de combinatie van werk en mantelzorg en waarom dit 

voor jou als werkgever relevant is. Al met kleine acties maak je grote impact op jouw medewerkers met 

mantelzorgtaken. En dat levert jou als werkgever of leidinggevende veel op! 

Meld je nu aan -> 

 

2. Uit de praktijk  

 
Handreiking Wet zorg en dwang voor ZZP’ers  

Het ministerie van VWS heeft een handreiking voor zzp’ers gelanceerd die beschrijft hoe jij om hoort te gaan 

met de nieuwe Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of 

onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische 

aandoening (dementie). 

Lees verder -> 

 

Medische kindzorg thuis  

Sinds 1 januari 2022 kunnen ouders van een kind met een zorgvraag voor verpleging en verzorging buiten 

het ziekenhuis terecht op nieuwe pagina medisch kindzorg thuis. Op deze pagina is vooral informatie te 

vinden over het organiseren en verlenen van medisch kindzorg in de thuissituatie die gefinancierd wordt 

vanuit de zorgverzekeringswet. 

Lees verder -> 

 

Jonge mensen met dementie  

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen tussen de 40 en 65 jaar dementie. De impact daarvan is 

groot, zowel voor henzelf als voor hun gezin en omgeving. Daarom is het van belang dat aanbieders van 

zorg en ondersteuning, financiers en dementienetwerken een integraal samenhangend aanbod creëren, 

hulp op maat. In praktijk blijkt dat echter vaak nog moeilijk om te realiseren. Zij weten vaak niet goed waar 

mee te beginnen of mee verder te gaan, de juiste randvoorwaarden te creëren of duurzame inbedding te 

realiseren. De publicatie ‘Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie’ 

van Dementiezorg voor Elkaar en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd biedt acht concrete 

handvatten. Deze helpen bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, 

verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren om goede zorg te realiseren voor jonge mensen met 

dementie. 

Lees verder -> 
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