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Helpende hand voor

MANTEL
ZORGERS
Mantelzorger zijn we zo langzamerhand allemáál.  
We brengen eten, verschonen bedden, helpen buren, 
vrienden, familieleden. Speciaal voor iedereen die  
nu zorgt of binnenkort gaat zorgen: in dit artikel vindt  
u de nieuwste ontwikkelingen op een rij.  
Tekst Lenny Langerveld | Foto’s Paul Tolenaar | Visagie Ronald Huisinga 

Het verzorgingshuis  
 nieuwe stijl: 
WONEN MET ZORG

 Het verzorgingshuis bestaat niet meer. En 
toen er nog wél verzorgingshuizen waren, hadden 
ze een levensgroot imagoprobleem. Geen mens 
wilde er graag wonen, omdat je dan belandde in 
een kamer van postzegelformaat, aan een gang 
in pasteltinten waar het rook naar bloemkool of 
spruitjes. Je had er weinig privacy, geen eigen 
voordeur en nog maar heel weinig in de melk te 
brokkelen. Maar sinds de verzorgingshuizen zijn 
opgedoekt, missen we ze. Gemeenten zoeken nu 
naar alternatieven. Het gebruikelijkste scenario is 

‘wonen met zorg’. In veel voormalige verzorgings-
huizen zijn de kamers tot zelfstandige studio’s en 
appartementen omgebouwd. Bewoners hebben 
hun eigen voordeur en hun eigen huishouden en 
krijgen ondersteuning als dat nodig is. Ze hebben  
vaak leuke extra’s binnen handbereik, zoals een 
bibliotheek, recreatieruimte of restaurant. De 
huurprijzen vallen meestal binnen de grenzen 
van de huurtoeslag, al moet u wel rekening hou-
den met servicekosten of kosten voor een dien-
stenpakket. Er zijn veel verschillende namen voor 
deze woonvorm, zoals wonen met zorg, verzorgd 
wonen, beschermd wonen of zorgeloos wonen.  
U vindt deze appartementen niet alleen in voor-
malige verzorgingshuizen, maar ook in nieuw-
bouwprojecten. Vraag ernaar in uw gemeente. ▶
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MENSEN

Melinda van Haren 
werd van de ene 
op de andere dag 
mantel zorger voor 
haar man Wim (69). 
Cliëntondersteuner 
Dagmar  Doornekamp 
van MEE loodste haar 
door die eerste 
maanden heen.

Melinda: “Wim viel drie jaar 
geleden bij het schaatsen. Hij 
droeg een helm, maar het is 
toch gaan bloeden in zijn 
hoofd, en dat verergerde 
 omdat hij hemofilie heeft. Hij 
heeft daardoor ernstig hersen-
letsel opgelopen. Gaandeweg 
bleek dat hij rolstoelafhankelijk 
zou blijven, dat hij aan de  linker  - 
kant niets ziet en ook dat hij 
mentaal niet meer de oude 
zou worden. Ik was overrom-
peld, ik wist niet wat ik moest 
doen. In het revalidatiecen-
trum attendeerden ze me op 
cliëntondersteuning via de 
 gemeente en zo kwam 
 Dagmar in mijn leven. En dat 
was hárd nodig, kan ik je ver-
tellen. Ik moest vervoer rege-
len voor Wim, zodat hij van het 
revalidatiecentrum naar huis 
kon. En ons huis moest worden 
aangepast. Een douche bene-
den, een traplift. Dat moest via 
de gemeente geregeld wor-
den. Maar hoe dan? Waar kon 
ik dat vragen? Dagmar werd 
de tussenpersoon tussen de 

Dagmar Doornekamp (links) 
en Melinda van Haren.
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 Zorg aanvragen lijkt ingewik-
keld, maar het valt mee. Er zijn vier 
spelers: gemeente, huisarts, wijk-
verpleging en verpleeghuis. U hoeft 
maar bij één van hen aan te kloppen, 
en dan komt het treintje vanzelf in 
beweging. Bij de afdeling Welzijn of 
het Wmo-loket van de  gemeente 
moet u zijn voor praktische zaken 
als hulp in de huishouding, een 
vervoerspas of dagbesteding. De 
Wmo-medewerker beoordeelt de 
aanvraag. Per maand betaalt u een 
vast bedrag van €19 voor álle zorg 
vanuit de Wmo. De beoordeling 
van uw aanvraag kan wel een aantal 
 weken  duren. 
Het regelen van zorg via de wijk-
verpleegkundige gaat sneller. 

Gaat lopen niet meer? Zelf douchen, 
een wond verzorgen of steunkousen 
 aantrekken? De huisarts belt de 
wijkverpleging en die kan in princi-
pe vrijwel onmiddellijk hulptroepen 
in stelling brengen. 
Voordat u uw partner, vader of 
moeder kunt inschrijven bij een 
verpleeghuis, heeft u een indica-
tie nodig voor zorg vanuit de Wlz 
(Wet langdurige zorg). De huis-
arts of wijkverpleegkundige vraagt 
zo’n  indicatie aan bij het Centrum 
 Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een 
medewerker van het CIZ komt 
poolshoogte nemen. Als die vervol-
gens een indicatie afgeeft, dan komt 
uw partner of ouder op een wacht-
lijst voor het verpleeghuis te staan. 

REDT U HET NIET IN UW EENTJE?   
Een indicatie  aanvragen voor zorg  
doet u zó.

Melinda van Haren.

SLIMME  
apparaten

 Niet alleen menselijke profes-
sionals, maar ook slimme apparaten 
kunnen hand- en spandiensten leve-
ren. Moedige mantelzorgers zonder 
knoppenangst kunnen door middel 
van zogenaamde ‘leefstijlmonitoring’ 
een oogje in het zeil houden bij een 
alleenwonende ouder. Ze kijken mee 
op afstand, terwijl bewegingssenso-
ren binnenshuis registreren hoe het 
leven van alledag voortkabbelt. Vader 
komt uit bed, bakt een eitje, doet een 
boodschapje en kijkt tv – alles nor-
maal. Maar als hij ’s nachts opstaat 
en door het huis gaat dwalen, gaan de 
alarmbellen rinkelen. Op deze manier 

gemeente en mij. Zij regelde 
dat er iemand van de gemeen-
te kwam praten en zij was daar 
ook bij. Na dat gesprek is voor 
Wim een Wmo-vervoerspas 
geregeld en is hij in een woon-
centrum voor gehandicapten 
opgenomen. Zeker een half 
jaar lang heeft Dagmar mij 
 begeleid. Ik ervaarde dat als 
een enorme steun; ik stond er 
niet alleen voor. Wim komt 
 iedere week een nachtje thuis 
slapen. Er staat hier beneden 
een bed voor hem en ik haal 
hem met een aangepaste fiets 
op. Dan fietsen we samen naar 
huis. ‘Op de fiets heb ik geen 
zorgen’, zegt hij. Voorheen 
reisden we de hele wereld 
over, nu gaan we op de fiets 
een paar dagen naar Broek in 
Waterland.”

Dagmar: “Om mantelzorgers 
te ondersteunen gebruik ik 
vanuit MEE regelmatig de 
 methode ‘BordjeVol’. Ook met 
Melinda kwam BordjeVol goed 
van pas. Wat zijn je energie-
vreters? Wat kun je goed aan, 
wat moet je uitbesteden en 
hoe kan je hulp vragen? Wat 
kan je netwerk doen? Het 
helpt mantelzorgers hun 
 keuzes te maken.” 

Meer informatie:   
www.mee.nl

herkent u de smeulende aftakeling 
van degene voor wie u zorgt en kunt 
u op tijd ingrijpen. Thuisorganisaties 
bieden steeds vaker leefstijlmonito-
ring aan en de wijkverpleegkundige 
of een casemanager kijkt dan over uw 
schouder mee. 
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 Zonder familieleden, vrienden 
en buren die een oogje in het zeil 
houden of hand- en spandiensten 
verlenen, zou ons huidige zorgstelsel 
zinken als een baksteen. Het draait 
op onbetaald liefdewerk. Maar wie 
langdurig en vaak zorgt voor een 
ander, kan zelf in de knel komen. 
Redt u het niet meer allemaal  alleen? 
Laat het uw huisarts of de wijk-
verpleegkundige weten of meld het 
bij de  gemeente. Er zijn namelijk 
allerlei vormen van hulp en onder-
steuning beschikbaar. Het helpt als u 
zelf ook weet waar u om kunt vragen. 
Bijvoorbeeld:
•  Heeft degene voor wie u zorgt 

 alzheimer of een andere vorm van 
dementie? Dan heeft u recht op 
een casemanager dementie. De 
casemanager is meestal een wijk-
verpleegkundige, gespecialiseerd 
in dementie. Hij of zij geeft uitleg, 
praktische adviezen en emotionele 
steun. Ook aan mantelzorgers. 

•  Veel mantelzorgers verdwalen 
in het doolhof van ingewikkelde 
formulieren en ondoorzichtige 
procedures. En het is al zo druk 
met de dagelijkse zorg, dit kunt u 
er nét niet bij hebben. De mantel-
zorgmakelaar is dan uw redder 
in nood. Hij of zij kent de wetten en 
regels en vindt de weg in het laby-
rint van de georganiseerde zorg. Bij 
welk loket moet u zijn? En hoe pakt 
u dat aan? Hulp van een mantel-
zorgmakelaar kan gratis zijn, via de 
gemeente of de aanvullende zorg-
verzekering. Zelfstandige zorgma-
kelaars vindt u op www.bmzm.nl.

•  Een van de belangrijkste verworven-
heden van ons nieuwe zorgstelsel is 
de gratis hulp van een onafhanke-

▶

MANTELZORGER,  
u staat er niet  alleen voor!

Dagmar Doornekamp.

lijke cliëntondersteuner. Helaas 
weet bijna niemand dit. De gemeen-
te betaalt de kosten vanuit de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteu-
ning), het zorgkantoor bekostigt een 
cliëntondersteuner vanuit de Wlz 
(Wet langdurige zorg). Toch is de 
cliëntondersteuner onafhankelijk. 
Hij of zij heeft alleen oog voor úw 
belang. Wilt u thuishulp aanvragen, 
dagopvang of een gehandicapten-
vervoerskaart? De cliëntondersteu-
ner staat aan uw zijde, ook als het 
gaat om het regelen van langdurige 
zorg en verpleging via de wijkver-
pleging of in het verpleeghuis. 

•  De mantelzorgconsulent biedt 
een luisterend oor en geeft ant-
woord op vragen over bijvoorbeeld 
het delen van zorg, het vergroten 
van het sociaal netwerk, lotgeno-
tencontact en vervangende zorg. 
De mantelzorgconsulent werkt bij 
lokale steunpunten voor mantelzor-
gers of bij een welzijnsorganisatie 
bij u in de buurt. 

•  Ouderenadviseurs zijn getrainde 
vrijwilligers, en meestal zijn ze 
zelf ook de jongsten niet meer. Ze 
maken met fluwelen handschoe-
nen eenzaamheid bespreekbaar 
en helpen de gaten te vullen die 
sluipenderwijs vallen in de levens 
van ouderen. Dat doen ze bijvoor-
beeld door te helpen met het aan-

vragen van voorzieningen of de 
weg te wijzen naar instanties. De 
ouderenadviseur weet ook wat de 
gemeente organiseert voor ouderen. 
U vindt een ouderenadviseur via 
de gemeente, maar kunt ouderen-
adviseurs ook rechtstreeks via de 
ouderenbonden benaderen. Seni-
orenorganisatie KBO-PCOB levert 
deze dienst aan leden en niet-leden, 
de ANBO alleen aan leden. 

De hulp van een  
cliëntondersteuner

kost u helemaal niets
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Meer over financiële ondersteuning 
voor mantelzorgers:  
www.plusonline.nl/kostenregelen

 Als mantelzorger krijgt u mis-
schien met extra uitgaven te maken.  
Ook kan het zijn dat u minder 
 inkomsten hebt. Gelukkig zijn er 
verschillendefinanciëleregelingen
voor mantelzorgers. 
•  Zorgt u voor iemand die woont in 

een gebied waar betaald parkeren  
geldt? Misschien kunt u een 
 parkeervergunning krijgen om 
gratis te parkeren bij degene voor 
wie u zorgt. Vraag ernaar bij de 
betreffendegemeente.

•  Kan degene voor wie u zorgt niet 
zelfstandig reizen met het openbaar 
vervoer vanwege epilepsie, slecht 
zicht, een psychische aandoening 
of een ernstige loopbeperking? Dan 
kunt u een OV-begeleiderskaart 
aanvragen via www.ovbegeleiders-
kaart.nl.
•Bentuchauffeurvooriemanddie

niet zelf meer kan rijden? Dan kunt 

u een passagierskaart aanvragen 
bij de gemeente. U kunt dat doen 
als degene voor wie u zorgt mini-
maal een half jaar mét hulpmid-
delen – zoals een stok of krukken – 
niet meer dan 100 meter zelfstandig 
kan lopen en continu uw hulp nodig 
heeft bij vervoer van deur tot deur.

•  Sommige gemeenten betalen een 
reiskostenvergoeding voor 
mantelzorgers met een bijstandsuit-
kering. Informeer bij uw gemeente. 

•  Als degene voor wie u zorgt gebruik- 
maakt van Valys, mag hij of zij 
 gratis een begeleider meenemen. 
Meer informatie op www.valys.nl.

•  Woont u samen met degene die u 
verzorgt? Is deze persoon voor lan-
gere tijd opgenomen in een instel-
ling? Dan kunt u voor het zieken-
bezoek mogelijk de reiskosten af-
trekkenalsspecifiekezorgkosten.

•  Ook sommige zorgverzekeraars 
vergoeden de kosten voor vervan-
gende mantelzorg. Als u zelf ziek 
bent of als u op vakantie wilt, kunt 
u hierom vragen. En sommige zorg-
verzekeraars vergoeden ook de kos-
ten van een mantelzorgmakelaar. 

•  Zorgt u als mantelzorger voor een 
chronisch zieke of gehandicapte die 
bij u in huis woont, dan kunt u de 
zorgkosten voor deze persoon mis-
schien aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om kosten voor medi-
cijnen, wassen, kleding en hulpmid-
delen als steunzolen. ▪

Er zijn 
verschillende 
financiële
regelingen  
voor 
mantelzorgers 

 Vanaf 2021 bestaan wachtlijsten voor het verpleeghuis uit vier 
wach t statussen: ‘urgent plaatsen’, ‘actief plaatsen’, ‘wacht op voorkeur’ 
en ‘wacht uit voorzorg’. Deze vier statussen geven aan hoe dringend het 
 allemaal is. Dat mag u niet zelf bekokstoven, dat doet de medewerker 
van de zorgaanbieder of het verpleeghuis. Samen met u. Zit uw familielid 
thuis in een crisissituatie? Woont hij of zij in een huis dat ongeschikt 
is? Dit wordt allemaal genoteerd en speelt mee als het om de wachttijd 
gaat. Ook wordt gekeken welke zorg hij of zij thuis nodig heeft als op stel 
en sprong verhuizen naar het verpleeghuis niet mogelijk is. Niets in het 
 leven blijft hetzelfde, en de status verandert mee. En als degene voor wie 
u zorgt naar een verpleeghuis verhuist dat niet de eerste keus was, mag 
hij of zij op de wachtlijst blijven staan, totdat er alsnog een plekje vrij is 
in dat andere verpleeghuis. 

HIER HEEFT U RECHT OP:  
vergoedingen en aftrekposten

OP DE WACHTLIJST 
voor  het verpleeghuis? 
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