
 

 
 

 

 

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  
 
Maatschappelijke discussie over mantelzorg nodig? Ja, maar wat is de insteek? (Sociaalweb) 

Begin juni – in de Week van de Jonge Mantelzorger – presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

de meest recente cijfers over mantelzorg die door jongeren tussen de 16 en 24 jaar wordt gegeven. Bij deze 

presentatie werd aandacht gevraagd voor de door de jongeren ervaren belasting en de gevolgen voor hun 

welzijn. 

Lees verder -> 

 

Wat werkt bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers? (Movisie) 

In Nederland groeit ongeveer 20 procent van de kinderen en jongeren op in een zorgsituatie. Bijvoorbeeld 

met een ouder, broer, zus, opa of oma heeft een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke 

handicap, psychische ziekte of verslaving. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers 

(JMZ). 

Lees verder -> 

 

Mantelzorg en vakantie 

Iedereen wil zo nu en dan wel eens op vakantie. Even ontspannen en de batterij opladen. Echter is dit voor 

volwassenen en kinderen met o.a. gedragsproblemen, een chronische ziekte, lichamelijke- en/of 

verstandelijke beperking of dementie niet altijd even gemakkelijk. Dit omdat u bijvoorbeeld afhankelijk bent 

van zorg en ondersteuning.  Er zijn verschillende digitale aangepaste vakantiewijzers voor zorgvragers, 

mantelzorgers en zorg- / hulpverleners. Deze kunt u op Vakantiewijzer | HelpmijZorgen - Gemeente 

dordrecht terugvinden. Mocht u meer informatie willen over de mogelijkheden op het gebied van 

aangepaste vakanties, dan kunt u contact opnemen met Marianne en Rilana, respijtzorgconsulenten. 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief mantelzorg   
Nummer 6 – juni 2022 

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
mailto:info@meemantelzorg.nl
https://sociaalweb.nl/nieuws/maatschappelijke-discussie-over-mantelzorg-nodig-ja-maar-wat-is-de-insteek/
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-ondersteuning-jonge-mantelzorgers?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=02062022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.helpmijzorgen.nl/dordrecht/wat-is-respijtzorg/vakantiewijzer
https://www.helpmijzorgen.nl/dordrecht/wat-is-respijtzorg/vakantiewijzer

