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Één op de vier professionals heeft 
privé ervaring  als mantelzorger

• Heb je ervaring als mantelzorger ?

• JA: BLIJVEN STAAN

• NEE: GA ZITTEN



Was dat langer dan drie maanden?

JA: BLIJVEN STAAN

NEE: GA ZITTEN



Was dat meer dan acht uur per week?

JA: BLIJVEN STAAN

NEE: GA ZITTEN



Werkt uw eigen ervaring door in uw 
werk als professional?

JA: BLIJVEN STAAN

NEE: GA ZITTEN
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Beschrijving van het begrip 
mantelzorg

• Mantelzorg = Meer dan gebruikelijke zorg die een naaste 

verleent aan een persoon met beperkingen in het dagelijkse 

functioneren

Waarom doen naasten dat?

• Betekenisvol bezig zijn

• Onvoorwaardelijke liefde

• Wederzijdse liefde

• Omdat dat zo hoort

• Vanwege financiële prikkels



Mantelzorg betreft:

• Medische behandeling

• Omgaan met zorgverleners

• Omgaan met de gevolgen van de beperking

• Leefstijlaanpassingen

Mantelzorgers hebben drie rollen:

• Naaste zijn

• Zorgverlener zijn

• Zijn zelf patiënt



Afbeelding 9.2. Aantal mantelzorgers van 18 jaar en ouder in Nederland naar duur en intensiteit in 2001 en 2008 (x 1.000)
Bron: A. de Boer en M. de Klerk, Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg, 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag  2013.



Een reclamespotje:

Komen jullie naar het congres Mantelzorg is goedkoop maar niet 
gratis dat collega’s en ik organiseren op  20 april 2016 te Zeist?

Zie www.juliusacademy.nl/congressen  

http://www.juliusacademy.nl/congressen


Economische theorieën over 
mantelzorg

• Door financiële druk mantelzorg bevorderen

• Een korting op de premie van de Wet Langdurige zorg indien 

met mantelzorger is

• Een uur mantelzorg kost 12,50 euro.

• Mantelzorg concurreert met werk

• Afwentelen op professionele zorg

Met dank aan: Van den Berg B et al., Een integrale economische benadering van gepaste mantelzorg, ESB, Dossier 
gepaste zorg 2012. http://www.economie.nl/sites/default/files/editie_pdfs

/075-080_ESB_4644S_berg__tcm445-636305.pdf.

http://www.economie.nl/sites/default/files/editie_pdfs/075-080_ESB_4644S_berg__tcm445-636305.pdf
http://www.economie.nl/sites/default/files/editie_pdfs/075-080_ESB_4644S_berg__tcm445-636305.pdf
http://www.economie.nl/sites/default/files/editie_pdfs/075-080_ESB_4644S_berg__tcm445-636305.pdf


Hoe krijgt Nederland meer 
mantelzorgers?

• Eigen kracht conferenties

• Zorgleefplan in de Wet Langdurige Zorg

• Een eigen burgerlijke status voor mantelzorger

• Formuleer rechten van de mantelzorger

• Mantelzorger wordt betaald als ZZP’er

• Geef mantelzorgers een onkostenvergoeding, scholing en af 

en toe een cadeautje

• Meer respijtzorg

• Bespreek de volhoudtijd en vraag wanneer men het langer kan 

volhouden

• Bespreek bij indicatiestelling altijd de inbreng van de 

mantelzorger
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Suggestie 1

Ontwerp een experiment in je CVA netwerk 
1. Om de volhoudtijd van mantelzorgers te verlengen
2. Om meer mantelzorgers in te schakelen per patiënt
3. Met een eenvoudige onkostenvergoeding per mantelzorger: 

125 euro per maand
4. Met het inzetten van een I-pad om mantelzorgers op afstand 

vaker in te schakelen
5. Met een zorgleefplan waarin mantelzorg wordt meegenomen



Suggestie 2 : Hoe werkt het Duitse 
PGB (=Zorggeld)

• Zorggeld is afstand doen van het recht op zorg in natura

• Even hoog ongeacht inkomen van cliënt

• Geen controle op besteding

• Wel zorgcheck eens in de drie maanden 

• Vooral ondersteuning van mantelzorg 



Suggestie 2

• Het Persoonsgebonden Budget is een middel waarmee 

mantelzorgers van mensen met  CVA  het langer volhouden.



Suggestie 3. Volhoudtijd verlengen 
door erkenning en respijtzorg

• Respijtzorg valt onder de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Gemeenten vergeten die in te kopen.



Reclame spotje; Blijf dit boek kopen



Ik dank jullie  voor de

aandacht



Contact?

• mail@guusschrijvers.nl

• www.guusschrijvers.nl

•  www.twitter.com/GuusSchrijvers

• M: 06 3007 4477  

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
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