
 

 
 

 

 

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  
 

Samen bouwen aan passende respijtzorg (Movisie) 

Eén op de vier mantelzorgers die lang en intensief helpen voelen zich ernstig belast. Dat zijn 230.000 

personen. Respijtzorg, waarbij iemand de zorg van de mantelzorger (tijdelijk) overneemt, is daarom van 

grote betekenis.  

Lees verder -> 

 

Samenwerking tussen mantelzorgers en organisaties (Movisie) 

Van zorgorganisatie tot gemeente en van welzijnsinstelling tot vrijwilligersorganisatie: bij de ondersteuning 

van mantelzorgers zijn vaak veel organisaties betrokken. Hoe kunnen al deze organisaties er gezamenlijk 

voor zorgen dat de ondersteuning op rolletjes verloopt? 

Lees verder -> 

 

Samenwerken tussen mantelzorgers en met vrijwilligers (Movisie) 

Samenwerken doe je omdat een ander iets heeft of kan wat jij niet hebt, kunt of doet. In het beste geval 

leidt samenwerking tot betere zorg en ondersteuning en minder overbelasting van mantelzorgers. Het 

verbetert de kwaliteit van leven voor de mantelzorger en de naaste voor wie hij zorgt. 

Lees verder -> 

 

Gelijkwaardig samenwerken met mantelzorgers (Movisie) 

Mantelzorgers hebben een steeds grotere rol in de zorg en ondersteuning van hun naaste. Ouderen blijven 

langer thuis wonen vaak met behulp van familie en naasten. In Nederland zijn ongeveer 5,5 miljoen mensen 

mantelzorger. 

Lees verder -> 

 

Samenwerken met en voor vitale mantelzorgers (Movisie) 

Gezond, vitaal en fit in het leven staan en datgene doen waar je energie van krijgt. Dat is wat we allemaal 

willen. Voor mantelzorgers is dat natuurlijk niet anders. Toch geeft één op de vier mantelzorgers die lang en 

intensief voor een naaste zorgen aan dat hij ernstig belast is. 

Lees verder -> 
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