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Symposium Huis voor de Zorg: 't draait om de burger!

Nieuwe dienstregeling voor bus en trein op 11 december van kracht

Dé mantelzorger bestaat niet!

Conferentie ‘Kinderen in armoede’

Dé mantelzorger bestaat niet!

Mantelzorgers hebben het vaak zwaar en krijgen niet altijd voldoende 

aandacht. De Steunpunten mantelzorg hebben daarom steeds meer 

aandacht voor aparte groepen mantelzorgers, zoals werkende, 

allochtone, jonge en overbelaste mantelzorgers. Allemaal met een 

ander mantelzorgprobleem. Want de ene mantelzorg is de andere niet. 

Sterker: dé mantelzorger bestaat niet!

De Steunpunten mantelzorg bieden persoonli jke hulp, geven informatie, 

advies en prakt ische steun en bieden een luisterend oor. Ze kennen het 

plaatseli jke aanbod van zorg- en hulpinstanties en kunnen goed doorverwijzen. Ze organiseren 

lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers en verzorgen activiteiten op de Dag van de Mantelzorg 

(elk jaar op 10 november). Daarnaast hebben de meeste steunpunten een mantelzorgmakelaar in dienst,  die 

regeltaken van mantelzorgers kan overnemen of hen kan adviseren over regelingen. Soms vergoedt de aanvullende 

verzekering van de zorgverzekeraar (geheel of deels) de inzet van een mantelzorgmakelaar. Ook is in bepaalde 

gevallen een vergoeding voor respijtzorg (vervangende mantelzorg) vanuit de aanvullende verzekering mogeli jk.

Allerlei problemen

De steunpunten lopen wel tegen problemen aan, want er is een lappendeken van allerlei soorten ondersteuning en 

waardering ontstaan doordat gemeenten zelf  mogen bepalen hoe zi j  met mantelzorg omgaan. Acht van de negen 

regionale steunpunten in Limburg zi jn actief in meerdere gemeenten, die apart afspraken met hen wil len maken. Het 

komt voor dat de ene mantelzorger anders wordt ondersteund dan zijn ‘collega’ in een buurgemeente. Bovendien is in 

de ene gemeente het aantal mantelzorgers dat bi j  een steunpunt geregistreerd is bepalend voor de subsidie en in 

een andere gemeente de kwaliteit van de diensten die het steunpunt levert.  Doordat mantelzorgers zich steeds vaker 

melden met complexe vragen, of zwaar belast zi jn, kunnen de steunpunten de toestroom niet aan en ontstaan 

wachtl i jsten. Daarnaast is het een uitdaging vri jwil l igers te vinden die breed inzetbaar zijn om bijvoorbeeld 

mantelzorgers voor een specifieke doelgroep, zoals ouderen met dementie, te ondersteunen. Het maakt het er niet 

makkeli jker op. Mooie initiatieven als het toekennen van een ‘mantelzorgcompliment’ of de ‘mantelzorgplant’ aan 

mantelzorgers ten spijt , want ook die procedure verschilt per gemeente. 

Mantelzorg breder dragen

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) heeft het probleem aangekaart bi j  de gemeentebesturen. Het PML wil dat 

gemeente, steunpunt en mantelzorgers elkaar vinden en samen bekijken hoe die ondersteuning in het vat gegoten 

moet worden. ‘Elke gemeente is anders, iedere mantelzorger ook. Dé mantelzorger bestaat niet! ’,  vindt het PML. 

‘Maar het is wel belangrijk dat de mantelzorger gezien en ondersteund wordt, als een onmisbare schakel in de zorg’. 

Marja Veenstra adviseert het PML namens het Huis voor de Zorg. Zij  zegt: “De grootste uitdaging is om naast het 

steunpunt andere parti jen - huisartsen en wijkverpleegkundigen - te attenderen op mantelzorgers en te zorgen dat de 

ondersteuning breder wordt gedragen. Steeds meer steunpunten ontwikkelen zich tot expertisecentra, die huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams en zorgorganisaties adviseren, scholen of trainen om met mantelzorgers te 

kunnen samenwerken en hen te kunnen ondersteunen. De steunpunten moeten alt ijd de individuele mantelzorgers 

bli jven ondersteunen en zich niet al leen richten op hun functie als expert isecentrum. Mantelzorgers mogen niet 

tussen wal en schip vallen, maar moeten ergens terechtkunnen voor ondersteuning.”

Informatie

Mantelzorgers die meer informatie wil len, vragen hebben of een vri jbl ijvend gesprek wensen kunnen contact opnemen 

met het Huis voor de Zorg. T: (046) 420 8159. E: mantelzorgers@huisvoordezorg.nl Voor de actuele contactgegevens 

van het Steunpunt mantelzorg in uw gemeente kunt u terecht op www.platformmantelzorglimburg.nl

Bron: Zorgbelang

Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur te bereiken op 046-4208159

www.huisvoordezorg.nl
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