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Mantelzorgers voelen zich nog zwaarder belast dan pre-corona

Onlangs is de vraag gesteld aan het mantelzorgpanel hoe het nu met hen gaat, na bijna driekwart jaar corona in het land. Wat blijkt?
Nog steeds voelen mantelzorgers zich zwaarder belast dan pre-corona. Formele zorg die minder wordt gegeven dan normaal, zorgen
om het effect van de coronamaatregelen op de naaste. Kortom, het zijn zware tijden voor onze mantelzorgers.
 
De uitkomsten zijn gedeeld met oa VWS, RIVM en Perspectief. De laatste twee doen in opdracht van VWS onderzoek naar de effecten
van de coronamaatregelen op diverse doelgroepen, waaronder hun mantelzorgers. Alle resultaten zijn terug te lezen op onze website

Lees verder

Wat doen zorgverzekeraars voor mantelzorgers in 2021?

Biedt een zorgverzekeraar vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor mantelzorgmakelaar of cursus? MantelzorgNL zette het
voor je op een rij in dit overzicht.
 
Opvallend in 2021: je kunt nu uit meerdere organisaties kiezen die vervangende zorg bieden.

Lees meer

SCP: Hulp aan mantelzorgers sinds komst Wmo niet verbeter

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=815rxd6&nid=6213g5k&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/algemeen/nationaal-mantelzorgpanel/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/wat-doen-de-zorgverzekeraars-voor-mantelzorgers-in-2021/
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Helaas zijn mantelzorgers niet beter af met hulp en ondersteuning van gemeenten. Dit was wel de veronderstelling bij de invoering van
de Wmo in 2015, maar uit het vandaag verschenen SCP rapport “Blijvende bron van zorg” blijkt dat dit niet het geval is.

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst MantelzorgNL
 

 

6 januari 2021 | 15.25 – 17.00 uur
 
Op 6 januari 2021 luiden we het nieuwe jaar in met onze digitale nieuwjaarsbijeenkomst, waarin we met de Nationale Ombudsman
Reinier van Zutphen en andere sprekers nagaan hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden.
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het Nederlandse zorgsysteem -dat is tijdens de coronaperiode zichtbaarder dan ooit
geworden- en zonder hun bijdrage zal het systeem hopeloos vastlopen. Maar de druk op mantelzorgers neemt steeds verder toe, en de
zorg wordt complexer. Hoogste tijd dus om na te denken hoe de toekomstige zorgsituatie van kwetsbare dierbaren houdbaar blijft.
Zowel tijdens de corona-periode als daarna. Wat is daarvoor nodig? Je hoort het tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst!

Sprekers

Reinier van Zutphen 
Nationale Ombudsman
Arianne van der Rijst Teamcoördinator informele zorg, Ministerie van VWS

Talkshow met:

Jan Megens 
Manager Menzis Zorgkantoor
Leo Rolf 
Secretaris sociale zaken bij Techniek Nederland
Miriam Haagh Wethouder, Breda

MantelzorgNL
 

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/hulp-aan-mantelzorgers-sinds-komst-wmo-niet-verbeterd/
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Liesbeth Hoogendijk 
Bestuurder MantelzorgNL
Elisabeth van Oostrum voorzitter Raad van Toezicht MantelzorgNL

Dagvoorzitter

Maarten Bouwhuis

Meld je aan

Nieuw: Quickscan voor jouw gemeente

Hoe staat het met ondersteuning aan mantelzorgers? Ben je goed op weg als gemeente of is er ruimte voor verbetering? De Quickscan
Mantelzorg maakt een snapshot van mantelzorgondersteuning in jouw gemeente en laat daarmee direct de huidige status zien. De
Quickscan werkt vanuit acht vraaggebieden waarop bij mantelzorgers vroeg of laat vragen ontstaan. Door het beoordelen van een
achttal stellingen ontvang je per mail inzicht welke kloof tussen de vraag van de mantelzorger en het ondersteuningsaanbod te dichten
is in jouw gemeente. Het blijft niet bij deze momentopname.
 
Adviseurs van MantelzorgNL delen hun adviezen en voorbeelden uit gemeenten door heel Nederland.

Lees meer

 

 

Fijne feestdagen en een gezond 2021! 

 

https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/nieuwjaarsbijeenkomst-mantelzorgnl/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/advies-nodig/quickscan/
https://youtu.be/oqkBFkVKNhs
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Bijzonder jaar

Dit jaar was een bijzonder jaar. Het coronavirus maakte dat veel dingen die vanzelfsprekend waren opeens wegvielen of anders werden.
 

Dank voor jullie inzet voor mantelzorgers!

Direct naar:

https://youtu.be/oqkBFkVKNhs
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/advies/wat-kunnen-de-adviseurs-voor-je-betekenen
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Vragen? Bel de Mantelzorglijn.  
(030) 760 60 55   |   mantelzorglijn@mantelzorg.nl

MantelzorgNL
Sparrenheuvel 38 

Gebouw C 
3708 JE Zeist

Telefoon: (030) 659 22 22
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