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Mantelzorgers digitaal op weg  
We maken steeds meer gebruik van digitale middelen, zoals mobiele telefoon, tablet en computer. 
Maar dit is niet voor iedereen even makkelijk. Toch kunnen deze middelen mantelzorg verlichten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 'warme zorg'. In ons project 'De mantelzorger digitaal op weg' 
onderzoeken we hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund bij het gebruik van digitale middelen. 
We horen daarvoor graag welke middelen voor u belangrijk (kunnen) zijn in de zorg voor uw naaste en 
tegen welke drempels u aanloopt.  
U kunt uw ervaringen per mail delen met Carin van de Wal, of haar bellen op 06 1547 4422. 
Meer informatie 

 

 

Wat zijn uw ervaringen met zorg op afstand? Doe mee aan het onderzoek! 
Vanwege 'corona' wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en 
beeldbellen. Fijn dat dit kan, maar het sluit in de praktijk niet altijd aan op wat patiënten en naasten/ 
mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. In het project 'In contact in de zorg' willen we deze zorg 
op afstand juist vanuit hun perspectief verbeteren. Zorgbelang Groningen is projectleider en Platform 
Hattinga Verschure één van de partners.  
Het project is gestart met een een online onderzoek naar de ervaringen en ideeën van inwoners van 
onze provincie rond met name telefonische consulten en beeldbellen. Doet u mee? 
Meer informatie 

 

Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg' - Academie Zorgbelang 
Sinds begin 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en 
dwang (Wzd, voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking) en de Wet verplichte ggz 
(Wvggz, over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg). 
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Wat betekenen deze wetten voor cliënten, naasten en professionals? Waar kun je terecht met vragen of 
klachten? Laat u informeren en deel uw ervaringen op donderdagmiddag 24 juni tijdens de online 
Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg' van de Academie Zorgbelang! 
Meer informatie 

 

 

MantelzorgBalans, digitale ondersteuning voor mantelzorgers 
Begin dit jaar werd de website MantelzorgBalans gelanceerd. Deze website ondersteunt mantelzorgers 
die zorgen voor een dierbare die niet meer beter wordt. MantelzorgBalans bestaat uit oefeningen, 
geeft informatie en biedt ruimte om veilig herinneringen op te slaan.  
De website is ontwikkeld samen met de mensen om wie het gaat en is gratis te gebruiken 
op balans.mantelzorg.nl. 
Meer informatie 

 

5 jaar VN-verdrag Handicap: is er iets te vieren? Deel uw ervaringen! 
Op 14 juni is het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland is ondertekend. Dankzij dit 
verdrag hebben mensen met een beperking dezelfde rechten als iedereen. Wat is er de afgelopen vijf 
jaar bereikt? Is de positie van mensen met een beperking beter geworden en kunnen zij nu makkelijker 
meedoen in de samenleving? Is er iets te vieren? We horen graag uw ervaringen 
op www.zorgbelangrijk.nl. 
Meer informatie 

 

 

Website vernieuwd!  
Onze website heeft afgelopen winter een flinke ´facelift´ gehad. Zo kunt u beter vinden wat wij doen en 
voor u kunnen betekenen. Onder Mantelzorgers vindt u bijvoorbeeld de Mantelzorgpas en een 
Wegwijzer met nuttige websites en adressen. Ook staat ons vernieuwde Mantelzorgmanifest op de 
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website. Hierin vragen we aandacht voor de belangen van mantelzorgers en doen we aanbevelingen 
voor de versterking van hun positie aan onder andere gemeenten. 

 

Delen van deze nieuwsbrief mag! 
Denkt u dat deze nieuwsbrief interessant kan zijn voor iemand uit uw netwerk, stuur 'm dan gerust 
door! 
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