
 

 
 

 

 

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  
 
Toekomst Wmo: niet alleen de zorg centraal  

De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag 

naar Wmo-ondersteuning en zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt 

en neemt de druk op mantelzorgers toe. Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied 

van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn hun 

handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgers thuis beter gaat ondersteunen 

MantelzorgNL constateert dat er steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht komt. Zo moeten 

mantelzorgers vaak de tekorten aan zorgprofessionals opvangen. En aan de andere kant wordt er in 

gemeenten bezuinigd op de ondersteuning voor mantelzorgers. Dat moet anders. 

Lees verder -> 

 

Ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok  

Leven met een ernstig meervoudig complex gehandicapt kind is voor een groot deel overleven. Niet alleen 

heeft het impact op het hele gezin maar carrières worden in de kiem gesmoord door de zeer zware en 

levenslange zorg voor het kind. Daarnaast zijn de ouders van een (Z)EVMB-kind voortdurend in gevecht met 

instanties, en eindeloos op zoek naar ondersteuning, erkenning en begrip. 

Lees verder -> 

 
Antwoorden op Kamervragen over zorgbonus pgb-zorgverleners en tegemoetkoming mantelzorgers  

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorgbonus voor pgb-

zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers. 

Lees verder -> 

 

Is betaling van mantelzorgers de oplossing?  

Mantelzorgers zijn zwaar overbelast, en het beroep op hen zal alleen maar groter worden. Biedt betaling 

van mantelzorgers uitkomst? Roept dat geen nieuwe problemen op? 

Lees verder -> 
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