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Gemeenten laten mantelzorgers in
ongewisse
Bijna driekwart van de mantelzorgers is nog niet geïnformeerd over de veranderingen en
bezuinigingen die per 1 januari gaan gelden. Dat blijkt uit een peiling onder het Nationaal
Mantelzorgpanel van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Met ingang van het nieuwe jaar wordt veel landelijke zorg overgebracht naar gemeenten. In
combinatie met de bezuinigingen betekent dat er meer inzet van mantelzorgers wordt gevraagd.
Aan de vooravond van de Dag van de Mantelzorg zegt Mezzo zich zorgen te maken over het gebrek
aan communicatie.
In Nederland zorgen 2,6 miljoen mantelzorgers intensief of langdurig voor een ander. Daarvan zijn op
dit moment ook 450.000 mantelzorgers zwaar of overbelast. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo:
‘Gemeenten kunnen wel de druk op mantelzorgers verhogen maar zij zijn er tegelijkertijd ook
verantwoordelijk voor dat mantelzorgers de zorg kunnen blijven combineren met hun eigen leven.
Om te bepalen welke zorg passend en nodig is moeten gemeenten zich allereerst inspannen om
mantelzorgers te vinden. Vervolgens moeten zij met mantelzorgers in gesprek gaan om in kaart te
brengen wat zij zelf nodig hebben aan ondersteuning. Dat is van wezenlijk belang, want de
mantelzorgers bij wie het water aan de lippen staat moet de gemeente juist ondersteunen ipv de
druk opvoeren.’
Overgangsjaar
Veel gemeenten bepleiten dat 2015 wordt gezien als een overgangsjaar en dat de veranderingen
niet meteen op 1 januari zullen ingaan. Mezzo ziet echter dat gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied
van vervoer, juist nu al een voorschot nemen op de nieuwe plannen. Hoogendijk: ‘Uit het onderzoek
blijkt dat bijna 60% van de mantelzorgers zich vaak zorgen maakt over de veranderingen in de zorg.
Er gaat vanaf 2015 wel degelijk veel veranderen. Mantelzorgers moeten nu ondersteund worden!’
--------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Kusters, persvoorlichter Mezzo,
via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl.

In oktober 2014 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als
onderwerp “Kent de gemeente uw verhaal”. 543 respondenten vulden de digitale
vragenljist in. Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil Mezzo behoeften en meningen van
mantelzorgers over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per
jaar bevraagd. Zie voor meer informatie: www.mezzo.nl/resultaten

De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg
- Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van
minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
naaste.
- Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke
partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
- 2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp
- 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken
- In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen zijn vrijwilliger
voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp
- Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers
Mezzo
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg richt zich samen met haar
ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en ondersteuning van
mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

