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Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers

In het kort:



Waar gaat het om?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een 
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun 
omgeving. Dit kan een ouder, partner of kind zijn, maar ook een ander 
familielid, vriend of kennis.

Het gaat altijd om meer dan gebruikelijke zorg.

De cijfers:

- 1 op de 3 volwassenen (4 miljoen Nederlanders)

- in 4 van de 5 situaties gaat het om zorg voor een familielid

- 10% van de mantelzorgers voelt zich (zwaar) overbelast

- 80% van de zorg vindt thuis plaats



PGB en mantelzorg

Grondslagen PGB:

- Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

- Wlz (Wet langdurige zorg)

- Zvw (Zorgverzekeringswet)

- Jeugdwet

Binnen alle wetten ruimte voor mantelzorgers om als zorgverlener ingezet 
te worden!

Voorwaarde:

• Borgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg

• Indien van toepassing: vakmanseisen



Juridische grenzen

Uitspraken Centrale Raad van Beroep (Wmo)

Twee uitgangspunten:

• De Raad oordeelt dat er geen sprake is van mantelzorg als de 
zorgverlener voor zijn diensten betaald wil worden. De zorg wordt 
verleend op grond van een overeenkomst en niet op grond van de 
persoonlijke relatie. Hiermee stelt de Raad dat iemand zowel 
mantelzorger kan zijn voor een hulpbehoevende naaste, als 
betaalde dienstverlener.

• De Raad bevestigt dat mantelzorg niet kan worden afgedwongen. 
De gemeente is verplicht om te onderzoeken of personen bereid zijn 
om onbetaalde ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet het geval 
is, zoals bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, blijft de 
gemeente aan zet om deze ondersteuning te bieden. 



Voordelen

In essentie gaat het om de vrijheid om als zorgvrager zelf te 
bepalen hoe je de zorg, die jij nodig hebt, wil regelen.

Maar ook:

Gebruikelijke zorg en geïndiceerde zorg 

sluiten naadloos op elkaar aan

De mantelzorger/zorgverlener is 

vertrouwd en nabij

Voor de mantelzorger kan het PGB helpen 

in de balans tussen werk en zorg



Risico’s

1. Overbelasting van de mantelzorger 

2. Welzijn of ontwikkeling van de zorgvrager

3. Kwetsbaarheid van het systeem

4. Afhankelijkheid inkomen van het PGB

5. Fraude



Nodig!

Het goede gesprek op het goede moment

 Ondersteuningsplan

 Voordelen en risico’s inzichtelijk voor zorgvrager en mantelzorger

 Afspraken over evaluatie

 Toets vanuit vertrouwen met een kritische blik



Meer weten over mantelzorg? 

Voor informatie, producten, advies en scholing bel, of kijk op 
www.mezzo.nl

Voor nu, zijn er 

Dank voor uw aandacht

http://www.mezzo.nl/
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