
 

Zeist, 5 november 2020 

Betreft: bijdrage AO Langer Thuis, Wmo, dementiezorg, wijkverpleging, pgb  

 

Geachte heer Hijink, 

 

Op 11 november spreekt u met de minister over onder andere Langer Thuis, Wmo en andere 

terreinen die het sociaal domein raken. Zoals u weet maken we ons grote zorgen over de druk op 

mantelzorgers die tijdens deze tweede golf alleen maar toeneemt. Nauwelijks bekomen van de extra 

zorg die op hun schouders lag vanwege het wegvallen van de zorg en ondersteuning in de eerste golf 

dit voorjaar, maken we ons zorgen dat zij ook nu degenen zijn die de ontstane tekorten weer moeten 

opvangen.  

 

Kortom, de druk op mantelzorgers neemt toe en er is weinig perspectief op lange termijn. We moeten 

alles op alles zetten zodat mantelzorgers niet nog verder overbelast worden.  

 

Respijtzorg 

In tijden van corona is de inzet van respijtzorg extra belangrijk om de zorg vol te kunnen houden. De 

landelijke aanjager respijtzorg Clemence Ross deed al dit voorjaar de oproep om ervan uit te gaan 

wat mogelijk is, en niet vanuit de financieringsstructuren en de verschillende wetten te denken. 

Daarnaast bleek uit de uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag1 (waar u ook aan bij heeft 

gedragen) dat respijtzorg bij veel mantelzorgers onbekend is en gemeenten niet altijd passende 

respijtzorg bieden.  

 

>> Kunt u bij de minister erop aandringen dat respijtvoorzieningen open blijven tijdens de 

tweede golf? En kunt u er de aandacht op vestigen dat de toegang tot respijtzorg verbetert en 

er sprake is van heldere informatieverstrekking?  

 

Oormerken van budget voor mantelzorgondersteuning 

De Ombudsman vraagt al enkele jaren aandacht voor het feit dat burgers nog steeds problemen 

ervaren bij de toegang tot zorg. Zo pleit ook hij ervoor dat er meer passende dagbesteding en 

respijtzorg moet komen, zodat het aanbod beter aansluit op de behoefte van mantelzorgers. Om hier 

echt werk van te maken is het van belang dit budget te oormerken, zodat het budget dat beschikbaar 

is ook werkelijk bij mantelzorgers terecht komt.  

 

>> Is de minister bereid hier werk van te maken?  

 

Contourennota 

Verder kijken wij uit naar de discussienota over de houdbaarheid van het zorgstelsel (de zogenaamde 

contourennota). Om de integrale positie van mantelzorgers te kunnen waarborgen is het noodzakelijk 

dat mantelzorg daarin een volwaardige positie krijgt.  

 

>> We willen u vragen mede door die bril naar deze plannen te kijken, om ervoor te zorgen dat 

ook op de lange termijn de zorgsituatie van kwetsbare dierbaren houdbaar blijft. 

 

Dit sluit aan bij ons pleidooi uit een eerdere brief die we u stuurden ter voorbereiding op het VWS 

                                                            
1 https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/overbelaste-mantelzorger-onbekend-met-respijtzorg  

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/overbelaste-mantelzorger-onbekend-met-respijtzorg


 

begrotingsdebat. We zien dat op langere termijn structurele veranderingen noodzakelijk zijn. De 

verschillende financieringsstructuren en wetten waar mantelzorgers mee te maken hebben, leiden er 

te vaak toe dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd: van de gemeente naar het 

zorgkantoor naar de zorgverzekering en weer terug. Bureaucratische procedures staan vaak tijdige 

hulp van de mantelzorger in de weg. Daar moet een einde aan komen. Gemeenten, verzekeraars en 

zorgdomeinen zouden veel beter samen moeten werken om effectieve respijtzorg te realiseren.  

 

>> Hoe gaat de minister deze domeinoverstijgende samenwerking stimuleren?  

 

Tot slot steunen wij de brief van Ieder(in), de Patiëntenfederatie en Per Saldo, die ze hebben gestuurd 

ter voorbereiding op dit debat.  

 
Wij hopen dat u voor bovenstaande punten aandacht vraagt in het debat van 11 november. Uiteraard 

zijn wij bereid dit nader toe te lichten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

Liesbeth Hoogendijk, l.hoogendijk@mantelzorg.nl/ 06-23898705.  

 

Wij wensen u veel succes bij uw inbreng.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Liesbeth Hoogendijk, 

Bestuurder MantelzorgNL 

 
 


