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Roelofarendsveen, 14 april 2020

Betreft: Ongevraagd advies ten behoeve van Mantelzorgondersteuning in tijden van een Crisis

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Het zijn bijzondere tijden waarin het maatschappelijke leven er geheel anders uit ziet. Als
gemeente treft u maatregelen coronavirus conform de rijksbrede richtlijnen. Wetend dat u
druk doende bent in deze crisistijden, willen wij u aandacht vragen voor mantelzorgers.
In het televisieprogramma Radar kwam 6 april jl. aan de orde dat de druk op mantelzorgers
in deze tijden van coronacrisis toeneemt. Door het wegvallen van thuiszorg, dagbesteding
dan wel hulp van anderen, neemt de belasting van mantelzorgers toe. Alert gemaakt door
dit signaal, willen wij stilstaan bij de mantelzorgers in Kaag en Braassem.
Vanuit de Driemaster is op 26 maart jl. een nieuwsbrief gegaan naar (geregistreerde)
mantelzorgers. In deze nieuwsbrief wordt hulp geboden. Er wordt o.m. aangegeven waar
mensen met vragen terecht kunnen, dan wel dat ze gebruik kunnen maken van videobellen
met één van de consulenten. Ook hebben wij vernomen dat mantelzorgers worden gebeld,
dan wel zelfs zijn verrast met een bos bloemen. Als adviesraad vinden wij het zeer positief
dat de mantelzorgers op deze wijze zijn en worden benaderd.
In licht van de uitzending van Radar willen wij u adviseren ook gebruik te gaan maken van de
richtlijn voor ondersteuning van mantelzorgers, die na het paasweekend uitgegeven wordt
door Mantelzorg.NL in samenwerking met de VNG en het ministerie van WVS. Onderdeel
van deze richtlijn is namelijk de zogenaamde mantelzorgladder. Eén van de stappen daarin
(stap 3) is het op kleinschalige wijze heropenen van dagopvang. Als adviesraad willen wij u

vragen deze optie te overwegen. Zeker voor de mantelzorgers van ouderen met dementie,
zal dagopvang verlichting geven van hun belasting.
Verder staat op de website - als één van de maatregelen corona - een informatiepunt voor
kwetsbare personen vermeld. Wij vragen ons af of mantelzorgers ook hier terecht kunnen.
Dan wel dat zij via dit informatiepunt in contact worden gebracht met de
mantelzorgconsulenten. Voor zover dat nog niet het geval is, adviseren wij u dit in te
regelen. Dan wel expliciet te vermelden waar mantelzorgers terecht kunnen. Want het
gemaakte onderscheid informele versus reguliere vragen vinden wij onduidelijk.
Tot slot willen wij u als adviesraad sterkte toewensen in deze ingewikkelde tijden.

Met vriendelijke groet,
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