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De waarde van mantelzorg zit in de relatie die je met elkaar hebt

"De wereld van mantelzorg is volop in beweging en dan kunnen er onverwachte dillema’s ontstaan. Het in dienst nemen van
mantelzorgers door een zorginstelling in Limburg is zo een beweging. Hier worden mantelzorgers in dienst genomen voor een paar

uur per week. Zo heb je als mantelzorger meer tijd om bij jouw naaste te zijn en �nancieel worden in ieder geval de kosten die je
maakt vergoed. Dat voelt als een mooie erkenning en daar wil ik niets aan af doen. Bovendien kan dit een antwoord zijn op de

groeiende personeelstekorten in de zorg en de mogelijkheid om mantelzorgers te compenseren voor hun inzet." aldus Liesbeth
Hoogendijk bestuurder van MantelzorgNL in haar blog.

 
"Maar bij mij overheerst de zorg over wat deze ontwikkeling in z’n essentie betekent voor mantelzorg."

Lees het verhaal verder

Positie mantelzorg verdient meer aandacht bij tweede coronagolf

Het SCP doet in haar beleidssignalement over de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen een oproep om bij een
mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de speci�eke situatie van mantelzorgers.
 
Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het versoepelen of aanscherpen van de bezoekregelingen in instellingen, op- en afschaling
van de zorg thuis en het mogelijk maken van een veilige werkomgeving bij een nieuwe coronagolf.

Lees meer

Logeerzorg werkt
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Het ministerie van VWS is begin 2019 gestart met de pilot Logeerzorg in tien gemeenten. Doel is om mantelzorgers op adem te
laten komen door hun thuiswonende partner tijdelijk in een verpleeghuis te laten logeren.
 
Bij 9 op 10 mantelzorgers van wie de naaste gebruik heeft gemaakt van logeerzorg, wordt dat doel inderdaad bereikt.

Lees meer

 

 

Uitkomst onderzoek Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven van naasten beweegt mee met het leven van hun familielid met een beperking. Blijkt uit onderzoek van het Nivel
in samenwerking met de Academische Werkplaats EMB van de Rijksuniversiteit Groningen en de Academische Werkplaats Leven
met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University.
 
Met de juiste ondersteuning kan de druk die naasten van mensen met een beperking ervaring worden verlicht.

Lees meer

 

 

Enquête onderzoek gespecialiseerde zorg door een informele zorgverlener

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Signi�cant Public momenteel
een onderzoek uit. Dit gaat over de ervaren knelpunten rondom het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen
van gespecialiseerde zorg verlenen aan houders van een Persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet
langdurige zorg (Wlz). De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van VWS handvatten om in gesprek te gaan over
mogelijke oplossingen.

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/logeerzorg-werkt/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/kwaliteit-van-leven-van-naasten-beweegt-mee-met-het-leven-van-hun-familielid-met-een-beperking/


20-7-2020 Update Gemeenten De waarde van mantelzorg zit in de relatie die je met elkaar hebt

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?info=bjI3enNhZlgwSCtVYm5mYzRZbXpIRWNZeHZZTTkzOUNNaXA2ZzNXWTJQOTVXanJ5TjNm… 3/5

Ken je een vertegenwoordiger van een cliënt met een pgb of zorgverlener? Vraag dan de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de
enquête neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

Lees meer

Magazine Mantelzorger editie Dag van de Mantelzorg

Bestel nu!

In oktober komt de nieuwe editie van de Mantelzorger uit. In deze editie wordt aandacht besteed aan waardering van de
mantelzorger, maar ook aan het thema ‘Deel je zorg’. Wat doet het delen van zorg met mantelzorgers? En waar kunnen zij
aankloppen voor bepaalde vormen van ondersteuning.

Bestel nu via ons platform!

Nog geen inlog?

Mail je naam, functie en mailadres naar marketing@mantelzorg.nl en vraag je persoonlijke inlog aan.

 

 

Onmisbaar om uit te delen rondom de Dag van de Mantelzorg!

Week van de Jonge mantelzorger 5 t/m 11 oktober 2020

We kijken terug op een succesvolle Week van jonge mantelzorger waar ook in vele landelijke media uitgebreid aandacht was voor
de noodzaak van goede begeleiding van jonge mantelzorgers. Maar vooral ook vooruit naar de in het najaar opnieuw ingeplande
week. Vanwege de beperkingen door corona is er in het najaar opnieuw een week van de jong mantelzorger ingepland

Lees meer

Congres jonge mantelzorgers

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/aankondiging-enquete-onderzoek-gespecialiseerde-zorg-door-een-informele-zorgverlener/
https://portal.mantelzorg.nl/nl/reloaded
mailto:marketing@mantelzorg.nl?subject=Platform%20inlog
https://portal.mantelzorg.nl/nl/reloaded
https://www.mantelzorg.nl/professionals/jonge-mantelzorgers-in-het-vizier-met-de-scholentoolkit/
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Het Congres jonge mantelzorgers dat dit voorjaar zou plaats vinden, is verplaatst naar 14 december. Hou vast je agenda vrij!

Lees meer

Presentatie toolkit MBO, HBO en Universiteit

Tijdens de week van de jonge mantelzorger heeft MantelzorgNL een online presentatie gegeven voor 45 studentenbegeleiders,
studiedecanen en andere professionals. Hierin werd de toolkit studentbegeleiders voor MBO, HBO en Universiteiten gelanceerd.

Bekijk de presentatie

Wat werkt bij ondersteuning jonge mantelzorgers

Het Wat werkt bij-dossier bevat kennis over de situatie van de Jonge mantelzorger en de effectiviteit en werkzame elementen van
interventies voor professionals die Jonge mantelzorgers ondersteunen.

Lees meer

Mantelzorglijn, voor alle vragen over mantelzorg
 

 

Onze mantelzorglijn blijft ook in de vakantieperiode op werkdagen tussen 9-17 uur bereikbaar voor mantelzorgers die vragen
hebben over mantelzorg, advies over hun persoonlijke situatie of behoefte hebben aan een luisterend oor.
 
Mantelzorglijn: 030-760 60 55
Of via WhatsApp: 030-760 60 55
 
Voor mantelzorgers die buiten openingstijden hun verhaal kwijt willen, is er de mogelijkheid zich via de Mantelzorglijn te laten
doorverbinden met een vrijwilliger van onze collega-organisatie de Luisterlijn.

Agenda

5 t/m 11 oktober 2020

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/landelijk-congres-jonge-mantelzorg-op-14-december-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=V3s29a9TTR4&feature=youtu.be
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-ondersteuning-jonge-mantelzorgers
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/mantelzorglijn-voor-al-je-vragen-over-mantelzorg/
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Najaarseditie Week jonge mantelzorger
 
eind oktober 2020
Congres rondom GGZ & Mantelzorg
 
10 november 2020
Dag van de mantelzorg
 
14 december 2020
Congres Jonge Mantelzorger

Direct naar:

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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