
 

 
 

 

 

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  
 
Hulpmiddelen behouden als naaste naar Wlz-zorginstelling verhuist (Mantelzorg NL) 

Als je naaste verhuist naar een Wlz-zorginstelling, dan is het fijn als hulpmiddelen zoals tilliften en 

douchezitjes in huis blijven, zodat je naaste kan komen logeren. Minister Conny Helder wil dat mogelijk 

maken. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorg is van grote invloed op de relatie (Mantelzorg NL) 

Mantelzorgers ervaren minder emotionele intimiteit en minder fysieke intimiteit met hun zorgvrager dan 

voorheen. Ook blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel dat de belasting toeneemt wanneer een 

mantelzorger zich meer zorgverlener voelt dan iemands partner, kind of ouder. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling 

(Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over 

toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling. 

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 078-

206 32 02 info@meemantelzorg.nl .  
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