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SCP-RAPPORT Advies om klachten snel te inventariseren
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Definitie mantelzorg
w

® Hulp I zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn/
haar omgeving
® Langer dan 3 maanden.
® Gemiddeld 8 uur per week.
® Anders dan vrijwilligerswerk, mantelzorg komt op je pad
® Niet leeftijdsgebonden.

Mantelzorger

zijn

VERSUS MANTELZORGER
VOELEN

DE IDEALE
MANTELZORGER
JE KUNT ‘M
ZOMAAR
PLOTSELING
ZIJN

6801 BA A/nhem

Postbus 1045
www.loesjo.nl
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aantal cijfers

Aantal inwoners Westland

108.660 (peildatum

1 januari 2019)

Aantal mantelzorgers 19-64
Aantal mantelzorgers 65+
Mantelzorgers jonger dan 19
Totaal aantal mantelzorgers 19+
Waarvan overbelaste mantelzorgers

1670 in 2016
1570 in 2016
27
12.000
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137 in 2012
147 in 2012

Aantal mantelzorgers bekend bij Vitis
Waarvan jonge mantelzorgers

2.500
75

Gezondheidsmonitor GGD)
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Overbelaste mantelzorg

® https:ZZwww.youtube.comZwatch?vsH3
fnaS4N4-s
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(over)belasting van
mantelzorgers

@ Fysieke belasting
® Psychische belasting
® Belasting in tijd
® Financiële belasting

de eerste

MANTELZORGER
WAS DAT
ROODKAPJE
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Mogelijkheden voor
mantelzorgers

® Bespreekbaar maken in eigen omgeving (netwerk)
® Gebruik maken van voorzieningen en respijtzorg
® Inzet professionals
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Respijtzorg aan huis
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Professionals:

-

Wijkverpleging (ZW)
Begeleiding in huis (WMO)
Particulieren organisaties die vervangende MZ bieden.
Handen in Huis

Maatjesprojecten:

-

Bezoekdienst dementie
Buddy Netwerk
Vitalis maatjes
Zonnebloem bezoekdienst
Stichting VTV
Vrijwilligers vanuit de kerk
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Respijtzorg buitenshuis
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@

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie (WMO/ WLZ)

@

Dagopvang/ dagbehandeling ( WMO/ WLZ)

@

De Vereeniging/ activiteiten in een wijkcentrum (geen indicatie nodig)

Logeren:

®

Strandgoed Ter Heijde (WMO)

@

Logeerhuizen

@

Zorghotels

Zijn deze mogelijkheden
toereikend?
® Mentaliteit Westlandse inwoner
© Zorg aan huis laagdrempeliger dan buitenshuis
® Inspelen op behoeften en het bieden van oplossingen op
maat.

EN WIE VRAAGT
DE MANTELZORGER
HOE HET
MET HEM GAAT
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Vitis als expertise centrum
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Spin in het Web
Scholen
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ketenpartners
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