
 

 
 

 

 

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  
 
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: verdeel de zorg beter (Mantelzorg NL) 

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds 

zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en 

mantelzorgers is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg aldus de Raad voor 

Volksgezondheid & Samenleving (RVS).  

Lees verder -> 

 

Presentaties kennisbijeenkomsten (Alzheimercentrum Amsterdam) 

Regelmatig organiseert Alzheimercentrum Amsterdam kennisbijeenkomsten om u op de hoogte te houden 

van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dementie. Zoals bijvoorbeeld in de maandelijkse Lunch & 

Learn-bijeenkomsten of de jaarlijkse Alzheimer Actueel. Op de website van het Alzmheimercentrum 

Amsterdam kunt u verschillende presentaties terugkijken. 

Lees verder -> 

 

Betaalde mantelzorg? (Movisie) 

Op 25 mei 2022 was de vierde aflevering van 360 graden Movisie Talk, dé talkshow van Movisie. Deze 

aflevering ging over de vraag of betaalde mantelzorg een goed idee is. Marcel Ham ging in gesprek met 

Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL, mantelzorger Annette Stekelenburg en Otto de Goeij van 

mantelzorgorganisatie Mantelaar. Kijk de vierde aflevering hier terug. 

Lees verder -> 

 

Vilans-directeur Henk Nies: ‘Compensatie voor mantelzorg is reëel’ (Movisie) 

Personeelstekorten in de zorg en overbelaste mantelzorgers – zijn dat goede redenen om mantelzorgers te 

gaan betalen? Dat is vraag tijdens de volgende aflevering van 360 graden, de Movisie Talk op 25 mei 2022. 

Henk Nies, directeur bij kennisinstituut Vilans, bepleit compensatie in de vorm van maatwerk. 

Lees verder -> 

 

Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers (Sociale vraagstukken) 

Geen mantelzorger is hetzelfde, maar ze hebben wel bijna allemaal behoefte aan steun om op de been te 

blijven. In de praktijk ontbreekt vaak adequate ondersteuning, omdat geen rekening wordt gehouden met 

verschillen tussen mantelzorgers en de contexten waarin zij zorg verlenen. HvA-docent-onderzoekers Rieke 

Hengelaar en Yvette Wittenberg pleiten voor meer oog voor diversiteit. 

Lees verder -> 
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