VERWIJZER mantelzorgondersteuning
voor professionals

Persoonlijke begeleiding

Informatie en advies

Iemand die meekijkt en -denkt?

Informatie en
laagdrempelig advies?

Is een

Materiële hulp
Hulpmiddelen voor
de naaste, zoals een
woningaanpassing?

mantelzorger

op zoek naar...

Emotionele steun
Een luisterend oor of een
goed gesprek?

Financiële regelingen
Tegemoetkoming voor de
extra kosten van mantelzorg?

Vervangende mantelzorg
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Een adempauze, een moment
om even op te laden?

Educatie
Tips en voorlichting over
omgaan met en zonder
voor een naaste?

Praktische hulp
Hulp bij klussen in en
om het huis?

Waarom deze verwijzer?
Het aantal mensen dat thuis zorg en
ondersteuning ontvangt neemt toe en
daarmee ook de behoefte aan informele
hulp. Het is belangrijk dat mantelzorgers
goed gefaciliteerd worden om de zorg voor
hun naaste op hun eigen wijze te kunnen
uitvoeren. Er zijn voor mantelzorgers vaak veel
verschillende ondersteuningsmogelijkheden.
Mantelzorgers en professionals kunnen
het passende aanbod echter vaak niet
goed vinden. Met deze verwijzer wordt het
lokale aanbod beter vindbaar en kunnen
mantelzorgers beter ondersteund worden. Zo
kunnen zij de zorg voor hun naaste volhouden
op een manier die bij hen past.

Hoe werkt de
verwijzer?
De verwijshulp zet de behoefte van
mantelzorgers centraal. Het helpt
professionals om mantelzorgers te
ondersteunen: van het inventariseren van
de behoefte tot het verwijzen naar passend
aanbod. Door te klikken op het vraaggebied
vindt u informatie over wat deze behoefte
inhoudt, hoe je kunt doorverwijzen, welke
voorwaarden daarbij horen en wie mogelijk
deze ondersteuning aanbieden.
Per vraaggebied is er ruimte om lokale
informatie toe te voegen. We raden aan deze
informatie centraal per gemeente, wijk of buurt
bij te houden en online beschikbaar te stellen.
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Verschillende groepen
mantelzorgers
Let bij het doorverwijzen vooral op
verschillende groepen mantelzorgers.
Bijvoorbeeld jonge mantelzorgers,
mantelzorgers met een migratieachtergrond
of mantelzorgers die zorgen voor een
naaste met psychische problemen. Bekijk
een overzicht van verschillende groepen
mantelzorgers en tips bij het ondersteunen
van deze groepen.

Meer weten?
•
•
•
•
•
•

MantelzorgNL
Movisie
Zorg voor Beter
Rijksoverheid
Video: vier wetten in zorg en welzijn
Wetten zorg en ondersteuning sinds
2015 eenvoudig uitgelegd

Contactgegevens

Informatie en advies
Wat is het?

Wie biedt het aan?

Veel mantelzorgers hebben behoefte aan informatie en advies. Het helpt mantelzorgers
bij de bewustwording van hun zorgtaken, in het leren zorgen voor hun naaste én bij het
vinden van passende mantelzorgondersteuning.

•	Het Steunpunt Mantelzorg luistert naar
de mantelzorger en geeft informatie
en advies bij het verlenen van mantelzorg in
combinatie met andere aspecten van het leven.
•	Een mantelzorgmakelaar helpt bij uitzoekwerk
en regeltaken op het gebied van zorg, wonen,
welzijn, financiën en het combineren van werk en
mantelzorg.
•	
Patiëntenorganisaties geven informatie over de
ziekte of beperkingen en ook vaak tips of hulp
aan de naaste.
•	Een ergotherapeut, fysiotherapeut en andere
paramedici kunnen advies geven over hoe je
kunt omgaan met de ziekte of beperkingen.Zij
geven de mantelzorger advies over dagelijkse
handelingen als tillen en verplaatsen.
•	De thuiszorg ondersteunt bij zorgtaken en geeft
uitleg over de zorgverlening aan de naaste en
bespreekt hoe je de zorg kunt vol houden.
•	
Gemeenten kunnen een webpagina inrichten over
mantelzorg. Daarnaast hebben zij vaak Wmoconsulenten en wijkteams die informatie geven
over mantelzorgondersteuning en daarnaar
doorverwijzen.
•	De huisarts, praktijkondersteuner en
wijkverpleegkundige geven informatie over
ziektebeelden en hulpverlening.

Informatie
Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie op diverse terreinen:
• mantelzorg:

het combineren van mantelzorg met andere zaken in het leven, zoals werk;
• belangenbehartiging;
• de ziekte en beperkingen van de naaste;
• het aanbod van zorg en ondersteuning;
• regelingen.
Advies
Waar informatie voor iedere mantelzorger toegankelijk is, is advies heel persoonlijk
toegesneden op de situatie en vragen van een mantelzorger. Advies kan gaan over
samenwerken in de zorg rond de naaste, het organiseren van zorg, wetgeving en
financiën. Of over praktische zaken zoals wonen en hulpmiddelen. De huisarts of
wijkverpleegkundige kan laagdrempelig advies geven of voor specifieker advies
doorverwijzen naar de mantelzorgconsulent of -makelaar.
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Voor wie?
Deze ondersteuning is er voor elke mantelzorger die behoefte heeft aan
informatie en advies.

Informatie en advies
Lokale situatie
Hoe vraag je het aan?
Informatie en advies worden aangevraagd
via de procedure van de professional
om wie het gaat. De diensten van een
mantelzorgmakelaar worden via sommige
aanvullende zorgverzekeringen vergoed of
betaald uit eigen middelen.

Inspiratie en handige
tools
•	In Amsterdam hebben Markant en het
Steunpunt Mantelzorg samen met de
gemeente de 3-minutencheck ingevoerd
om de behoefte van mantelzorgers boven
tafel te krijgen.
•	In Leiden hebben zorg- en
welzijnsorganisaties samen de
10 minutencheck ontwikkeld.
•	Factsheet Keukentafelgesprek met
mantelzorgers
• Mantelzorgers beter bereiken

Meer informatie
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•	Informatie over mantelzorgondersteuning
in jouw eigen gemeente vind je bij een
steunpunt mantelzorg of de gemeente.
• MantelzorgNL
• Movisie
• Zorg voor Beter
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen terecht
bij de Mantelzorglijn

Contactgegevens

naar informatie en
advies in de buurt

Informatie en advies in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Persoonlijke ondersteuning
Wat is het?
Persoonlijke ondersteuning bestaat uit individuele of groepsgerichte begeleiding van
mantelzorgers, onder meer om:
• een ondersteunend eigen netwerk te organiseren;
• zorg en andere hulp te regelen;
• de combinatie van arbeid en mantelzorg te realiseren;
• een geschikte tijdbesteding en ontspanning te vinden;
•n
 aast de mantelzorgrol ook de rol van bijvoorbeeld ouder of partner te kunnen
blijven invullen.

•	Een sociaal werker of maatschappelijk
werker kan de mantelzorger van informatie
en advies voorzien.
•	
Mantelzorgconsulenten helpen bij regelzaken
rond voorzieningen, financiën, regelgeving en
online platforms. Ook biedt de consulent een
luisterend oor en denkt mee.

Deze ondersteuning is er voor elke
mantelzorger die hieraan behoefte heeft.

•	
Mantelzorgmakelaars kunnen helpen bij allerlei
zaken waarmee de mantelzorger te maken
krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen,
voorzieningen en welzijn. Denk aan: zorg
aanvragen, informatie over wetten en regels en
hulp bij het invullen van aanvraagformulieren.

Meer informatie

•	
Cliëntondersteuners zijn vaak te vinden via
welzijnsorganisaties of de Stichting MEE. Zij
zijn onafhankelijk en bieden ondersteuning
op maat. Ze luisteren naar het verhaal van de
mantelzorger, denken mee en geven advies.

Voor wie?

•
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Wie biedt het aan?

Leer meer over netwerkgericht werken én
verschillende methoden hiervoor.
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen terecht
bij de Mantelzorglijn.

•	
Casemanagers die werkzaam zijn bij
zorgorganisaties zijn er om zaken te regelen voor
de zorgvrager. Ook kunnen zij de mantelzorger
persoonlijke ondersteuning bieden.

Persoonlijke ondersteuning
Hoe vraag je het aan?
Het Steunpunt Mantelzorg of
de lokale welzijnsorganisatie kan kort
persoonlijke ondersteuning aanbieden.
Dat is zonder indicatie. Andere vormen
van persoonlijke ondersteuning kun je
aanvragen via de Wmo-consulent van de
gemeente. Het Steunpunt Mantelzorg,
de lokale welzijnsorganisatie en een
onafhankelijk cliëntondersteuner kunnen
ondersteunen bij de aanvraag bij de
gemeente.
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Het kan zijn dat
hieraan kosten
verbonden zijn.

Inspiratie en handige
tools

Lokale situatie

•	Lees het verhaal van mantelzorger
Janske.
•	Welke professionals zijn er betrokken
bij een mantelzorger? Bekijk dit
in de factsheet professionals die
mantelzorgers ondersteunen.
•	De MantelScan is een tool voor
professionals om samen met
mantelzorgers hun sociale netwerk in
kaart te brengen, met aandacht voor de
sterke en minder sterke punten van dit
netwerk.
•	De tool Bordje Vol kun je gebruiken om
mantelzorgers spelenderwijs inzicht te
geven in hun balans.

Contactgegevens
naar persoonlijke
ondersteuning in
de buurt

Persoonlijke ondersteuning in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Emotionele ondersteuning
Wat is het?

Wie biedt het aan?

Emotionele steun kan bestaan uit een luisterend oor of lotgenotencontact. Individuele
emotionele steun bestaat uit gesprekken met mantelzorgers. Groepsgerichte
emotionele ondersteuning vindt vaak plaats in de vorm van lotgenotengroepen zoals
mantelzorgcafé ’s of door middel van gezamenlijke activiteiten.

•

Voor wie?

•	
MEE-organisaties bieden ter emotionele
ondersteuning van mantelzorgers vaak zowel
individuele als groepsgewijze gesprekken aan.

Deze ondersteuning is er voor iedere
mantelzorger die behoefte heeft aan
iemand die meekijkt en -denkt.

•	Welzijnsorganisaties die maatschappelijk werk
bieden hebben vaak ook mogelijkheden voor
individuele gesprekken.

Meer informatie
•	Meer informatie over de
effecten van lotgenotencontact:
Lotgenotencontact meer dan de
moeite waard.
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen
terecht bij de Mantelzorglijn.
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Mantelzorgconsulenten kunnen via
Steunpunten Mantelzorg individuele
ondersteuning bieden. Ook zijn er via het
Steunpunt Mantelzorg vaak mogelijkheden voor
lotgenotengroepen en groepsgewijze emotionele
ondersteuning.

•	
Zorgaanbieders en patiëntenverenigingen
organiseren vaak lotgenotenactiviteiten zoals
Alzheimercafé ’s, NAH-café’s, Parkinsoncafé’s
etcetera, ook voor mantelzorgers. Daarnaast zijn
er speciale mantelzorgmiddagen.
•	De huisarts of de POH Ouderenzorg is vaak
het eerste aanspreekpunt als er behoefte is
aan emotionele ondersteuning. Soms is zo’n
eerste gesprek al genoeg. Zo niet, dan kan
deze professional meedenken over passende
doorverwijzing naar onderstaand aanbod.

Emotionele ondersteuning
Lokale situatie
Hoe vraag je het aan?
Informeer bij het Steunpunt Mantelzorg
of de lokale welzijnsorganisaties welke
emotionele steun wordt aangeboden.
Hiervoor is geen indicatie nodig. Voor
individuele psychologische ondersteuning kan
er doorverwezen worden naar de huisarts of
praktijkondersteuner huisarts (POH).

Inspiratie en handige
tools
•	In Leusden bellen de
mantelzorgconsulenten proactief
mantelzorgers en voeren desgewenst
steungesprekken.
•	In Utrecht organiseert Al Amal samen
met de gemeente lotgenotengroepen
voor mantelzorgers met een
migratieachtergrond.
•	De landelijke campagne Deel je
Zorg biedt een online platform voor
lotgenotencontact.
•	Online lotgenotencontactplatform:
Verwerk je verlies met lotgenoten.

Het kan zijn dat
hieraan kosten
verbonden zijn.

Contactgegevens
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naar emotionele
ondersteuning in
de buurt

Emotionele ondersteuning in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Educatie

Wat is het?

Wie biedt het aan?

Educatie bestaat uit voorlichting, trainingen en cursussen voor mantelzorgers gericht op:
•	de specifieke zorgvraag of ziekte van de naaste, bijvoorbeeld:
- 	instructie voor het juiste gebruik van hulpmiddelen of een praktische training
over bijvoorbeeld het gebruik van tilliften;
- 	een cursus of e-learning over ziektes, ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan.
Denk bijvoorbeeld aan psycho-educatie over dementie.
• het houden van de juiste balans voor mantelzorgers, bijvoorbeeld:
- 	trainingen of cursussen empowerment of time-management;
- webinars over houding en weerbaarheid.

•	
Steunpunten Mantelzorg als het gaat om
specifieke tips gericht op de (vitaliteit van)
de mantelzorger zelf.
•	
MEE-organisaties kunnen ook informatie geven
over hoe je als mantelzorger aan trainingen kunt
deelnemen.
•	
Zorgaanbieders bieden soms specifieke
cursussen voor mantelzorgers en naasten.
•	
Patiëntenverenigingen bieden informatie en tips
als het gaat om zorg en ziekte van de naaste.
•	Sommige zorgverzekeraars bieden ook training
of educatie aan mantelzorgers, zoals de online
cursussen van Samen Beter Thuis.

Voor wie?
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Deze ondersteuning is er voor elke
mantelzorger die hieraan behoefte heeft.

•	
MantelzorgNL biedt webinars over algemene
vraagstukken waar mantelzorgers tegenaan
lopen. Dit dient als aanvulling op het lokale
scholingsaanbod.

Educatie
Meer informatie
Hoe vraag je het aan?
Voor trainingen via patiëntenverenigingen
of het Steunpunt Mantelzorg hoeven
mantelzorgers zich vaak alleen maar op te
geven. Soms is dit tegen betaling, soms biedt
de aanvullende verzekering mogelijkheden
van toegang en financiering.

Inspiratie en handige
tools
•	Vilans en SCP ontwikkelden een training
voor de versterking veerkracht jonge
mantelzorgers.
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•	
S@men Beter Thuis biedt handige
video’s voor mantelzorgers over het leren
uitvoeren van specifieke zorghandelingen.

Lokale situatie

•	Op het kennisplein informele zorg staan
diverse e-learnings
•	Op dementiezorgvoorelkaar.nl staat een
overzicht van deskundigheidsbevordering
voor mantelzorgers van mensen met
dementie.
•	MantelzorgNL biedt verschillende
(online) workshops en webinars voor
mantelzorgers. Kijk hier voor een
overzicht.
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen terecht
bij de Mantelzorglijn.

naar educatie in de buurt

Contactgegevens

Educatie in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Praktische hulp
Wat is het?
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Het gaat bij praktische hulp om het ondersteunen van de mantelzorger en om het
netwerk rond de mantelzorger. Het overnemen van praktische zaken vermindert de
belasting van mantelzorgers waardoor zij een betere balans behouden tussen hun
zorgtaken enerzijds en hun eigen betaalde baan, opleiding en sociale leven anderzijds.
Op het gebied van praktische hulp zijn er veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:
• een boodschappenservice;
•	een klussendienst voor kleine klussen in huis, voor ouderen of mensen met een
beperking;
• hulp bij administratie en post;
• hulp bij financiële zaken;
• hulp door middel van personenvervoer.

Meer informatie

Voor wie?

•	Meer informatie over vrijwillige hulp: Hulp
door vrijwilliger.
•	Er bestaan allerlei online platforms
die vraag en aanbod van vrijwillige
hulp bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld
NLvoorElkaar en WeHelpen.
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen terecht
bij de Mantelzorglijn.

Deze ondersteuning is er voor
elke mantelzorger die behoefte
heeft aan hulp bij klussen in en
om het huis.

Wie biedt het aan?
•

Vrijwilligsorganisaties
• Initiatieven rondom digitale vaardigheden
•O
 rganisaties voor vrijwillige administratieve hulp
• Organisaties die hulp in de tuin aanbieden

•	
Maatjesprojecten bieden vaak ook hulp bij kleine
klusjes in en om het huis.
•	
Kerken of verenigingen (bijvoorbeeld Scouting)
zetten zich ook vaak in voor ouderen in het
algemeen en mantelzorgers in het bijzonder.
Bijvoorbeeld middels ‘heitje voor een karweitje’:
Denk aan lege flessen ophalen, oud papier
wegbrengen, etcetera.
•	
Ledenverenigingen bieden betaalde diensten,
zoals hulp bij administratie of tuinonderhoud.
•	
Thuiszorginstellingen bieden huishoudelijke hulp,
geïndiceerd door gemeenten.

Praktische hulp
Hoe vraag je het aan?
Toegang tot praktische hulp loopt meestal
via vrijwilligersorganisaties en het Steunpunt
Mantelzorg. De voorwaarden verschillen
per initiatief. Sommige gemeenten bieden
huishoudelijke hulp voor mantelzorgers om
overbelasting te verminderen. Het Steunpunt
Mantelzorg, de lokale welzijnsorganisatie en
een onafhankelijk cliëntondersteuner kunnen
ondersteunen bij het doen van een aanvraag
bij de gemeente.

Inspiratie en handige
tools
•	In Land van Cuijk hebben de
welzijnsorganisatie en de
samenwerkende gemeenten binnen een
week vier digitale platforms gerealiseerd,
voor elke gemeente één. Mantelzorgers
worden zo ontlast doordat buurtbewoners
gemakkelijk praktische zaken kunnen
overnemen.
•	Vrijwilligers die zich inzetten binnen
‘Geen overzicht op je geldzaken?’ om
mantelzorgers grip te geven op hun
financiële zaken.
•	Bij het online platform NLvoorelkaar is
het mogelijk om tuinvrijwilliger voor
iemand te worden.

Contactgegevens

Het kan zijn dat
hieraan kosten
verbonden zijn.

naar praktische
hulp in de buurt
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Lokale situatie

Praktische hulp in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Vervangende mantelzorg
Wat is het?
Vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd, is een tijdelijke en volledige
overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg
kan op verschillende manieren vorm krijgen:
•	Respijtzorg light: een activiteit waarbij de mantelzorger kan kiezen om wel of niet
mee te gaan.
•	Aanwezigheidszorg: een vrijwilliger of professional komt aan huis zodat de
mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen.
•	Dagopvang: de naaste kan één of meerdere dagdelen per week naar een passende
activiteit.
•	Logeeropvang: de naaste gaat één of meerdere nachten logeren of er komt een
vrijwilliger aan huis.

Wie biedt het aan?
Mantelzorg Steunpunten, Wmo-medewerkers,
de Stichting MEE, een mantelzorgmakelaar of een
onafhankelijk cliëntondersteuner kunnen helpen met
het zoeken naar de juiste vorm van respijt, zoals:
•	
Respijtzorg light: vrijwilligers- en
welzijnsorganisaties, buurthuizen, initiatieven
voor ontmoeting of recreatie, denk aan
Alzheimercafé ’s, Parkinson-café’s, NAH-café’s.
•	
Dagopvang: zorgboerderijen, sociale
ondernemingen voor bijvoorbeeld hout bewerken,
horeca en andere vormen van dagbesteding.
•

Meer informatie
Voor wie?
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Deze ondersteuning is voor
mantelzorgers die behoefte
hebben om tijdelijk de zorg over
te dragen.

• Overzicht respijtzorg
•	Een handig artikel om meer te weten
te komen over de toeleiding naar
respijtzorg.
•	Professionals met vragen over
mantelzorgondersteuning kunnen terecht
bij de Mantelzorglijn.

Aanwezigheidszorg (thuis): maatjesprojecten of
thuiszorgorganisaties zoals Saar en Zorgmies.

•	
Logeeropvang: verpleeghuizen of speciale
respijthuizen.

Vervangende mantelzorg
Hoe vraag je het aan?
Er zijn voorwaarden verbonden aan het
gebruik van respijtzorg, vaak afhankelijk van
de zorgsituatie van de zorgvrager. Dit verschilt
per type respijtzorg en hangt af vanuit welke
regeling de respijtzorg wordt gefinancierd.
Meer informatie over de verschillende typen
financiering vind je hier. Het Steunpunt
Mantelzorg, de lokale welzijnsorganisatie en
een onafhankelijk cliëntondersteuner kunnen
ondersteunen bij het doen van een aanvraag
bij de gemeente of zorgverzekeraar.
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Het kan zijn dat hieraan
kosten verbonden zijn.

naar vervangende
mantelzorg in
de buurt

Inspiratie en
handige tools
•	In de gemeente Valkenswaard
zijn beleidsmedewerkers en een
bewonersondersteuner samen aan de
slag gegaan om een respijtzorg light op te
zetten. Zo kunnen de mantelzorger en de
naaste sámen leuke dingen ondernemen.
Op die manier worden mantelzorgers
ondersteund.
•	In ’s-Hertogenbosch hebben de profes
sionals die verwijzen en indiceren samen
gewerkt aan een servicegerichte toegang.
•	De wegwijzer ‘Ik zoek vervangende zorg’
helpt om overzicht te krijgen waar je die
kunt aanvragen.
•	Verschillende organisaties bieden
vakanties aan zodat mantelzorgers tot
rust kunnen komen. Kijk op:
www.deblauwegids.nl of
www.meevakantiewijzer.nl.
•	E-Magazine Krachtige oplaadpunten voor
mantelzorgers In voor mantelzorg.

Lokale situatie

Contactgegevens

Vervangende mantelzorg in de buurt
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Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

Financiële ondersteuning
Wat zijn het?

Wie biedt het aan?

Er bestaan financiële regelingen waarbij gemeenten en andere overheden mantelzorgers
financieel kunnen helpen door hen tegemoet te komen in de extra kosten die zij
maken door te zorgen voor een ander. Denk aan reiskosten, parkeerkosten, waskosten
enzovoorts. Aan financiële regelingen zijn vaak voorwaarden verbonden: ze zijn niet voor
iedere mantelzorger toegankelijk. De uitvoerende instantie, bijvoorbeeld de gemeente,
kan informatie geven over deze voorwaarden. Financiële tegemoetkoming is mogelijk
via reguliere wegen zoals:
• bijzondere bijstand;
• 	het Persoonsgebonden Budget is in principe geen financiële tegemoetkoming,
maar biedt wel mogelijkheden om een mantelzorger te betalen voor verleende,
geïndiceerde zorg;
• 	sommige gemeenten kennen een zogenoemde mantelzorgwaardering. Gemeenten
bepalen zelf of ze die toekennen en zo ja in welke vorm;
• 	 tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen;
• fiscale compensatie (aftrek buitengewone uitgaven).

•	
De gemeente gaat over
mantelzorgwaardering, vergoedingen
voor parkeer- en reiskosten,
woningaanpassing, de zogenoemde
blijverslening, extra huishoudelijke hulp en
individuele bijzondere bijstand.
•	
Zorgverzekeraars bieden soms in de
aanvullende verzekering vergoedingen voor een
mantelzorgmakelaar, cursussen, een zorghotel
of vervangende mantelzorg. Klik hier voor meer
informatie per zorgverzekering.
•	Als je er zelf niet uit komt kun je met vragen over
financiële regelingen voor mantelzorgers terecht
bij het Steunpunt Mantelzorg.

Meer informatie
Voor wie?
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Deze ondersteuning is er voor mantelzorgers die in
financiële problemen komen omdat ze meer kosten
maken dan gebruikelijk.

•	Een overzicht van mantelzorgvergoedingen bij verschillende verzekeraars.
•	De mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor mantelzorgers op een
rijtje gezet.
• Informatie over geldzaken.
•	Informatie voor gemeenten over de financiële kwetsbaarheid van mantelzorgers.
•	Professionals met vragen over mantelzorgondersteuning kunnen terecht bij de
Mantelzorglijn.

Financiële ondersteuning
Hoe vraag je het aan?
Het aanvragen van financiële regelingen
voor mantelzorgers loopt via de uitkerende
instantie (gemeente, Steunpunt Mantelzorg
of via de zorgverzekeraars). Per gemeente
kan verschillen welke regelingen
gelden. Het Steunpunt Mantelzorg,
de lokale welzijnsorganisatie, een
onafhankelijk cliëntondersteuner en een
mantelzorgmakelaar kunnen ondersteunen bij
het doen van een aanvraag bij de gemeente.
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Het kan zijn dat
hieraan kosten
verbonden zijn.

Inspiratie en handige
tools

Lokale situatie

•	De gemeente Den Haag heeft als vorm
van waardering voor mantelzorgers een
speciale webwinkel ingericht waar zij een
cadeau of korting kunnen uitkiezen.
•	Er is een zakboekje voor mantelzorgers
met een overzicht van regelingen die
van invloed kunnen zijn op zijn financiële
situatie: Zakboek Financiën

naar financiële
ondersteuning in de buurt

Contactgegevens
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Materiële hulp
Wat is het?

Wie biedt het aan?

Materiële hulp is vaak primair gericht op de zorgvrager (voorzieningen gehandicapten).
Want door die ondersteuning kan het mantelzorgers minder moeite kosten om voor hun
naaste te zorgen. Het aanbod kan lokaal verschillen en betreft onder meer:
• woningaanpassing, mantelzorgwoning;
• parkeerpas;
• hulpmiddelen (fysiek en ICT);
• aangepast vervoer.

•	
Thuiszorgwinkels,
hulpmiddelenorganisaties of doe-hetzelfzaken hebben hulpmiddelen om het zorgen
gemakkelijker te maken.
•	Diverse bedrijven bieden mantelzorgwoningen te
koop of te huur aan.
•	Sommige gemeenten bieden een parkeerpas
voor mantelzorgers aan.

Voor wie?
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Deze vorm van ondersteuning is er voor elke
mantelzorger die behoefte heeft aan materiële
hulp aan de zorgvrager.

Meer informatie
• Tips over hulpmiddelen.
•	De hulpmiddelenwijzer geeft een overzicht van alle hulpmiddelen die taken van de
mantelzorger kunnen verlichten en de kwaliteit van leven van de zorgvrager verbeteren.
Denk aan tilliften, leefstijlmonitoring, fietsaanhangers voor rolstoelen of badliften.
•	De gemeente moet eerst inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte is en welke oplossingen
er zijn. Lees meer over het keukentafelgesprek.
• Informatie over mantelzorgwoningen vind je hier: Wat is een mantelzorgwoning?
•	Soms is het noodzakelijk dat er aanpassingen in de woning zelf worden gedaan om het voor
de mantelzorger en naaste gemakkelijker te maken. Hier lees je hoe je als mantelzorger
daarvoor vergoeding kunt aanvragen: Woningaanpassing
•	Professionals met vragen over mantelzorgondersteuning kunnen terecht bij de Mantelzorglijn.

Materiële hulp
Lokale situatie
Hoe vraag je het aan?
Je vraagt materiële hulp aan via het
Wmo-loket. Het is van belang om bij de
aanvraag ook expliciet het belang van
de mantelzorger(s) te betrekken. De
voorwaarden verschillen per hulpvorm en per
gemeente. Vraag de Wmo-medewerker naar
de voorwaarden.
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Het kan zijn dat
hieraan kosten
verbonden zijn.

Inspiratie en handige
tools
•	De gemeenten in Land van Cuijk bieden
- onder voorwaarden - de mogelijkheid
om alvast een mantelzorgwoning te
plaatsen op het eigen perceel of bij
een naaste. Ook als er nog niet meteen
sprake is van een mantelzorgsituatie.
De mantelzorgwoning wordt als het
ware preventief geplaatst. Dit heeft het
voordeel dat de bewoner zelfstandig
kan blijven wonen en in de toekomst de
garantie heeft van nabije zorg.

naar materiële
hulp in de buurt

Contactgegevens

Materiële hulp in de buurt

november 2021

Organisatie/professional

Aanbod

Contactgegevens

Website

