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Mantelzorg. Het overkomt je
Niemand wordt oud zonder gebreken maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan
anderen. Als een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen,
zullen anderen moeten helpen. De andere partner of een kind wordt dan mantelzorger.
Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel heel zwaar voor de mantelzorger, maar zeker
ook voor degene die verzorgd wordt. Het is dan ook van groot belang om in een zo vroeg
mogelijk stadium professioneel advies en hulp in te roepen.
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Wacht niet tot de situatie onhoudbaar is geworden, maar zoek hulp, zelfs als de
mantelzorg nog slechts bestaat uit eenvoudige ondersteuning bij het lopen.
Ondersteuning bij mantelzorg
In vrijwel iedere gemeente is een mantelzorgsteunpunt. Een mantelzorgsteunpunt helpt
door middel van advies, informatie over hulpmiddelen en eventuele aanpassing van de
woning, Wmo aanvragen enz. Het lokale mantelzorgsteunpunt is te vinden via internet of
via de (telefonische) informatiebalie van de gemeente.
Een mantelzorgsteunpunt kan ook wijzen op de mogelijkheid van dagopvang c.q.
dagbesteding en tijdelijke vervangende zorg, waardoor de mantelzorger even vrijgesteld
wordt van de dagelijkse zorg. Dit heet ook wel respijtzorg.
Informatie over hulp bij dagelijkse gang van zaken
Op de website www.samenbeterthuis.nl vindt men heel veel (gratis) instructievideo's over
verzorgen, verplaatsen en algemene informatie die helder uitlegt hoe met zo min mogelijk
belasting voor de mantelzorger én degene die verzorgd wordt, ondersteuning kan worden
geboden.
De 150 instructievideo's behandelen uitgebreid onderwerpen zoals hulp bij de toiletgang,
wassen in bed, hulp bij het opstaan uit een stoel en lopen met een rollator.
De zorgverzekering
De zorgverzekering biedt vanuit de basisverzekering voor de mantelzorger vergoeding
van ergotherapie en psychologische hulp. Daarnaast geeft de aanvullende verzekering
(afhankelijk van de polis) extra vergoeding voor mantelzorg.

AGE Europe stuurt open brief aan nieuwe voorzitter
Europese Commissie.
AGE Platform Europe heeft vandaag een perscommuniqué uitgebracht, gericht aan mevr.
Dr. Ursula Von der Leyen, de beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.
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Deze open brief geeft kort en krachtig die punten weer waarvoor AGE Europe zich inzet
en sterk maakt voor zaken die voor ons/Europa in de komende jaren van groot belang
zijn.
U leest het perscommuniqué hier. Na het openen van de link kunt u in de rechter
bovenhoek van de website ervoor kiezen de tekst in een andere taal te lezen.
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