
eenzaamheid, afhankelijkheid, kwetsbaar-

heid en somberheid vaak voor. Dat trekt een 

wissel op mantelzorgers. Zij zien vaak met 

lede ogen aan hoe het psychisch welzijn van 

hun naaste of dierbare vermindert. Met de 

praktische informatie en tips op de website 

willen we hen handvatten geven om goed 

voor hun naasten én zichzelf te zorgen. 

Psychische overbelasting komt namelijk 

relatief vaak voor bij mantelzorgers.  

Geestelijk fit blijven is belangrijk om  

mantelzorg op de lange duur vol te houden. 

Op de nieuwe website kan iedereen - dus 

ook mantelzorgers - gratis trainingen  

volgen, zoals ‘mindfulness’ of de ‘zelfhulp-

training minder piekeren’.”

Samenredzaamheid
Anders kijken naar (mantel)zorg: dat is 

waar Joep al lang voor pleit. “Mantelzorgers 

voelen zich vaak heel verantwoordelijk 

voor degene voor wie ze zorgen. Zij dragen 

wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid van 

oudere of kwetsbare mensen. Ik pleit voor 

meer ‘samenredzaamheid’. Een prachtig 

voorbeeld komt uit mijn eigen familie. Mijn 

jongste zoon - die trouwens het schilderij op 

de foto gemaakt heeft - heeft een verstan-

delijke beperking. Hij heeft altijd heel veel 

met zijn oma opgetrokken. Ze deden vaak 

samen boodschappen. Mijn zoon kan niet 

goed tellen, dus zorgde oma dat er afgere-

kend werd. Oma kon de zware tassen niet 

sjouwen en dus deed mijn zoon dat. Deze 

samenredzaamheid vind ik zó belangrijk. 

We	moeten	anders	naar	
mantelzorg	gaan	kijken	

In dit nummer

Nieuwe wetten: WvGGZ en 

Wzd

Jonge mantelzorgers; hulp, 

ondersteuning en studie

Respijtzorg: een overzicht

“Mantelzorgers worden zwaar belast. Dat blijkt 

al jaren uit onderzoeken. In coronatijd is die 

belasting bij veel mantelzorgers toegenomen. 

Enerzijds omdat ze extra zorg verleenden en zich 

extra zorgen maakten over de kwetsbare  

gezondheid van hun dierbaren. Anderzijds omdat 

ze zagen hoe dierbaren - en soms zijzelf - in een 

sociaal isolement raakten, waardoor eenzaam-

heid en somberheid op de loer lagen. Dan is het 

belangrijk om geestelijk fit en veerkrachtig te 

blijven. Met de laagdrempelige website  

www.mentalekracht040.nl geven we daar  

praktische tips en handreikingen voor.”

Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van 

Bestuur van GGzE. Maar bovenal is hij een 

hartstochtelijk pleitbezorger voor een ande-

re kijk op geestelijke gezondheidszorg én ge-

meenschapskracht in mantelzorg. “Mensen 

leven veel langer en dat is mooi. Maar het 

heeft ook een keerzijde. Bij ouderen komen 

Je vult elkaar aan en vervult tegelijkertijd je 

eigen behoefte aan sociaal contact. Zorgen 

voor elkaar zou weer gewoon moeten  

worden.”

Sociaal contact
Sociaal contact: dat was een stuk minder in 

coronatijd. Dat kan grote gevolgen hebben 

voor de gezondheid van mensen. Joep: “Het 

effect van sociale contacten wordt zwaar 

onderschat. Mensen die gezond oud worden 

hebben vaak veel bewogen, gezond geleefd 

én altijd veel sociale contacten onderhou-

den. Mantelzorgers vervullen daar juist in 

sociaal contact een belangrijke rol. Ik denk 

dat in coronatijd die rol extra belangrijk is 

geweest. Er was veel oog voor de lichamelij-

ke gezondheid van mensen, maar dat gold 

veel minder voor de geestelijke gezondheid 

en veerkracht van mensen. Daarom hebben 

we de website versneld gelanceerd.”

Onderbelicht
Joep pleit al jaren voor meer aandacht (en 

geld) voor geestelijke gezondheidszorg. “In 

de top 10 van meest voorkomende ziekten 

staan maar liefst vier psychische aandoe-

ningen. Er zijn dus heel veel mensen die 

kampen met angststoornissen, stemmings-

stoornissen, depressie of een verslaving.  

En ook het aantal mensen met dementie 

stijgt hard. Een op de vijf Nederlanders 

heeft een gediagnosticeerde psychiatrische 

aandoening.  
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N

ie
u

w
sb

ri
e

f	
vo

o
r	

m
an

te
lz

o
rg

e
rs

.	
Ve

rs
ch

ij
n

t	
d

ri
e

	k
e

e
r	

p
e

r	
ja

ar
.

37
tw

aa
lf

de
	ja

ar
ga

ng
	|	

ok
to

be
r	

20
20

als je voor een ander zorgt

Fo
to

: J
os

 L
am

m
er

s

“ Ik pleit voor meer  

 ‘samenredzaamheid’.”



De	kwestie	
Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt 

regelmatig interessante vragen en 

opmerkingen van mantelzorgers. 

Daarom behandelen we in elke  

M-nieuws een ‘opvallende kwestie’. 

Deze keer is de kwestie:  

‘Mantelzorgers in loondienst is dat 

een oplossing?’ 

Tijdens de eerste maanden van de corona-

crisis hebben we ‘onze’ mantelzorgers zo 

goed mogelijk op de hoogte gehouden via 

het digitaal bulletin ‘Ruggensteun’. Infor-

matie volgde elkaar snel op en na elke Rug-

gensteun kregen we veel reacties. In deze 

bijzondere tijden is het een uitdaging om 

mantelzorger te zijn. Door allerlei maatre-

gelingen kwamen mantelzorgers regelmatig 

in de knel. 

In deze periode kwam ook voor het eerst in 

het nieuws dat zorgorganisaties mantelzor-

gers in loondienst nemen. Bij een instelling 

in Limburg krijgen mantelzorgers 10 tot 

15 euro per uur om maximaal zes uur per 

week voor hun zieke vader of moeder te zor-

gen. Ook het thuiszorgbedrijf Informeles uit 

Zoertermeer heeft mantelzorgers in dienst. 

Het geld voor de betaalde mantelzorg komt 

van zorgverzekeraars, de gemeente of via de 

Wet langdurige zorg. De organisaties willen 

daarmee inspelen op de vergrijzing en het 

toenemende personeelstekort in de zorg. 

Familieleden konden zich al voor een aantal 

zorgtaken laten inhuren via een persoons-

gebonden budget, maar mantelzorgers in 

loondienst is een nieuw fenomeen. De vraag 

is of dit een goede ontwikkeling is. Voor 

degene die zorg nodig heeft lijkt het ideaal. 

En de mantelzorger krijgt betaald voor zorg 

die ze toch al vaak geeft. Bovendien bleek 

dat met het sluiten van de zorginstellingen 

mantelzorgers die in dienst waren wel ge-

woon bij hun familie mochten komen. 

Natuurlijk verandert er wel wat in de 

verhouding tussen de mantelzorger en de 

zorgvrager. Je bent niet meer vrij in je keuze 

om wel of niet langs te gaan. Bovendien ben 

je geen bezoeker meer maar een werkne-

mer. Wat als andere mensen in de instelling 

ziek worden. En wat als de zorgvrager geen 

familie heeft om deze zorg te bieden. Krijg 

je op deze manier geen ongelijkheid in de 

zorg. En wat als mantelzorgers graag in 

loondienst willen maar de instelling hier 

niet voor open staat. En als laatste maar 

niet onbelangrijk: is het eigenlijk wel te 

betalen al die zorg die door mantelzorgers 

wordt gegeven?

Wil	je	meer	informatie	of	wil	je	reageren	op	
deze	kwestie?	Mail	naar		
info@mantelzorgverlicht.nl	of	bel	het	steun-
punt	mantelzorg	088	0031	288	voor	Eindho-
ven	en	088	0031	168	voor	Valkenswaard.

Per 1 januari 2020 zijn de Wet 

verplichte geestelijke gezondheids-

zorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang 

(Wzd) in werking getreden.  

Dit zijn de twee opvolgers van de 

Wet bijzondere opnemingen in  

psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). 

De Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd houdt toezicht op de naleving 

van deze wetten.

In	het	kort
De Wvggz regelt de rechten van mensen 

die te maken hebben met verplichte zorg 

vanwege een psychische of psychiatrische 

aandoening. De Wvggz geldt voor mensen 

bij wie een psychische stoornis leidt tot 

gedrag dat ernstig nadeel dreigt te veroor-

zaken voor henzelf of voor anderen.  

Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om 

dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de 

rechter verplichte zorg opleggen.

Wet	verplichte	geestelijke	
gezondheidszorg	(WvGGZ)	
en	Wet	zorg	en	dwang	(Wzd)

De Wzd is gericht op mensen met een 

psychogeriatrische stoornis (bijvoorbeeld de-

mentie) en mensen met een verstandelijke 

beperking. De wet regelt dat aan iemand 

tegen zijn wil zorg verleend kan worden als 

dat nodig is om te voorkomen dat diegene 

zichzelf of iemand anders ernstig bena-

deelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige 

zorg genoemd.

De wet regelt wanneer onvrijwillige zorg 

kan worden verleend, welke besluitvor-

mingsprocedure daaraan vooraf gaat en 

wanneer evaluatie van onvrijwillige zorg-

verlening moet plaatsvinden.

Kijk	voor	meer	informatie	over	deze	nieuwe	
wetten	op:	
www.dwangindezorg.nl/wvggz

www.dwangindezorg.nl/uitvoering/wzd

Kort

Mantelzorgwaardering
Als mantelzorger lever je een 
belangrijke bijdrage aan de zorg 
voor je naaste. Gemeenten waar-
deren deze inzet van mantelzor-
gers. Zij laten dat jaarlijks blijken 
via de mantelzorgwaardering, 
ook wel het mantelzorgcompli-
ment genoemd.
Gemeenten krijgen hiervoor 
budget dat zij naar eigen inzicht 
mogen inzetten. De invulling 
verschilt daardoor per gemeente. 
Meer informatie over het mantel-
zorgcompliment in jouw ge-
meente lees je in het inlegvel.

Zorg je langere tijd intensief voor 
iemand in je directe omgeving? 
Dan ben je mantelzorger en kun 
je in aanmerking komen voor 
het mantelzorgcompliment. De 
woonplaats van degene die de 
mantelzorg ontvangt is bepalend 
voor het compliment.

Je komt voor het Mantelzorg-
compliment in aanmerking als:
-  Je in 2020 langer dan drie 

maanden achter elkaar man-
telzorg hebt gegeven.

-  Je voor minimaal 8 uur per 
week mantelzorg geeft.

-  De zorg meer dan gebruike-
lijke zorg is.

Je bent geen mantelzorger en 
kan het mantelzorgcompliment 
niet ontvangen wanneer de zorg 
verleend wordt vanuit een PGB of 
vanuit betaald werk. Ook gebrui-
kelijke zorg zoals zorg en opvoe-
ding van gezonde kinderen of het 
helpen met huishoudelijk werk 
in je eigen gezin valt niet onder 
mantelzorg. 

Vervolg van voorpagina

Toch wordt er weinig gesproken over deze 

ziekten, waardoor het stigma op psychische 

aandoeningen hardnekkig is.” 

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers van 

mensen met een psychische aandoening 

meer risico lopen op gezondheidsschade. 

Juist voor hen is het belangrijk om te kun-

nen rekenen op een luisterend oor en goede 

ondersteuning. Bij het steunpunt kunnen 

mantelzorgers van mensen met psychische 

problemen ook terecht voor informatie en 

ondersteuning.”




