Reactie VWS

Mevrouw Ross heeft als ‘aanjager respijtzorg’ samen met gemeenten, zorgverzekeraars
en zorgaanbieders bekeken hoe de respijtzorg verbeterd kan worden. Op basis van alle
gesprekken en bijeenkomsten heeft zij drie aanbevelingen opgesteld die respijtzorg in
Nederland verder kunnen versterken en versnellen.

a) Er moet aandacht besteed worden aan de randvoorwaarden voor goede
respijtzorg (financiering, vindbaarheid en beschikbaarheid) door o.a. het maken
van een maatschappelijke businesscase.
b) Het breed verspreiden van informatie over de ontwikkeling van respijtzorg in
Nederland, samen met MantelzorgNL en andere landelijke stakeholders.
c) Verbeteren van respijtzorg op lokaal niveau door “lokale respijtzorgaanjagers”.

Allereerst: Mantelzorg geven aan een dierbare is mooi, maar kan ook heel intensief zijn.
Juist in deze tijd is het belangrijk dat we onze mantelzorgers niet uit het oog verliezen en
ondersteunen als ze even op adem moeten komen. We kunnen namelijk niet zonder hen.
Zonder mantelzorg en de inzet van andere vrijwilligers loopt de zorg in no time vast.
Daarom is het ook belangrijk dat we samen met andere partijen bekijken hoe we
mantelzorgers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De punten van mevrouw Ross
zijn door het ministerie VWS en veldpartijen als volgt opgepakt:

a) Er wordt een maatschappelijke kosten/baten analyse (businesscase)
opgesteld door MantelzorgNL over de inzet van respijtzorg (eind dit jaar gereed)
en de meerwaarde (effect) op mantelzorg.
b) Er zijn nieuwe vormen van respijtzorg doorontwikkeld (logeerzorg en
social trails dementie). Deze kennis is toegevoegd aan de lokale gereedschapskist
van gemeenten om het aanbod te verrijken.
c) Adviesteam mantelzorg voor gemeenten: om goede respijtzorg aan te laten
sluiten bij de wensen van mantelzorgers hebben VNG, MantelzorgNL, Movisie
samen met het ministerie van VWS een landelijk adviesteam mantelzorg ingesteld
voor gemeenten dat deze week van start gaat. Het team biedt hulp bij het
bereiken van mantelzorgers, kan meedenken hoe welzijns- en
vrijwilligersorganisaties beter betrokken kunnen worden bij ondersteuning van
mantelzorgers en heeft kennis en kunde in huis om mee te denken over
vraagstukken rondom het realiseren van respijtzorg. Niet elke gemeente is
hetzelfde; daarom is maatwerk belangrijk en dat kan het team bieden. Het
adviesteam mantelzorg is een jaar lang beschikbaar voor vragen van gemeenten.
d) Voor gemeenten kan het lastig zijn om mantelzorgers te bereiken omdat ze
zichzelf niet als mantelzorger zien of omdat ze de zorg niet uit handen willen
geven. In november rondom de dag van de mantelzorg komt er een vervolg op
de landelijke campagne ‘Deel je Zorg’ die mantelzorgers aanspoort om hun
zorgen te delen en gebruik te maken van hulp als dat nodig is.

e) Daarnaast hebben VNG, Zorgverzekeraars Nederland, MantelzorgNL en VNONCW en MKB Nederland gewerkt aan landelijke samenwerkingsafspraken in
de aanpak ‘Samen sterk voor mantelzorg’. Deze aanpak stuurt de minister
binnenkort aan de Tweede Kamer.

