Persbericht
Bunnik, 11 mei 2017

Klein telefoonboek voor mantelzorgers om wegwijs te
worden uit financiële regelingen
Mezzo komt met een nieuw zakboekje voor mantelzorgers die de regeldruk op
financieel gebied moet verlichten. Sophie Hermans, woordvoerder langdurige
zorg van de VVD ontving het zakboekje uit handen van Liesbeth Hoogendijk,
directeur van Mezzo.
Het woud aan regels voor mantelzorgers is groot. Gemiddeld zijn zij 3 uur per week bezig
met het invullen van formulieren en het regelen van zaken. Verreweg de meeste vragen
aan de Mezzo Mantelzorglijn gaan over financiën. Vaak zijn er als gevolg van ziekte meer
zorgkosten en minder inkomsten
Klein telefoonboek
Hoogendijk: “We zijn er trots op dat we de vragen op financieel gebied voor
mantelzorgers hebben kunnen bundelen in een handzaam boekje. Tegelijkertijd is het
ook dubbel. Er zou helemaal geen klein telefoonboek nodig moeten zijn om alleen al op
het gebied van financiën wegwijs te worden uit alle regels, formulieren en instanties.”
Eenvoudiger en begrijpelijker
Om aandacht te vragen voor de regeldruk van mantelzorgers overhandigde de vereniging
voor mantelzorgers een exemplaar aan Sophie Hermans, woordvoerder langdurige zorg
van de VVD. Hermans onderstreepte dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn en
beseft dat zorgen voor een familielid ook zwaar kan zijn. Hermans: “Het helpt als er
duidelijke regels zijn en je geen dagen bezig bent met het invullen van formulieren. Die
tijd kun je als mantelzorger wel beter besteden. Daarom moeten wij blijven proberen om
de regels eenvoudiger en begrijpelijker te maken.”

NOOT VOOR DE REDACTIE
Afzender van dit bericht is Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Mezzo: Fleur Kusters persvoorlichter, via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl
De feiten over mantelzorg
Wat is mantelzorg:
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving


1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
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Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen
langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verlies weleens het
geduld
5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk
1 op de 6 werkenden is mantelzorger

Mezzo
Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar ruim 330
regionale en lokale lidorganisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers.
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