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"Mantelzorg is de zorg van de toekomst"

Door lVlarleen poeter s

Stichting Werk&Mantetzorg biedt goede t¡ps

gers, kan nuttig zijn. Een aantaI

zorgverzekeraars heeft speciate

regelingen voor mantetzorgers, vraag

ernaar. Maar het alterbe[angrijkste is,

zorg goed voor jezetf. Atteen op die

manier kun je de combinatie van werk
en mantelzorg vothouden."

Een terugtredende overheid, stij-
gende kosten voor gezondheidszorg

en een toenemende vergrijzing

maken dat de vraag naar zorg steeds

vaker terechtkomt bij familie en

yrienden. In Nederland zijn op dit
moment 2,ó mitjoen mensen actief
ats mantelzorger, Mantetzorger ben
je wanneer je [angdurig, onbetaald

zorgt voor iemand die niet meer a[[es
zetf kan.

Votgens Ad van Beek, directeur HRM,

zou de mantetzorg beter geregeld

moeten worden: "Mantelzorg is de

zorg van de toekomst. Steeds meer
medewerkers krijgen ermee te
maken." Movares praat mee in een

forum met andere bedrijven om te

komen tot een mantelzorgvriendetijk

bedrijf. Ad: "De kunst is in een

votwassen arbeidsretatie te bespre-

ken wat je nodig hebt om mantetzorg
en werk goed te kunnen combineren."

Marteen Peeters van Communicatie
zorgde ruim tien jaar intensief voor

,r:=-r,;. 
; lÌf rfi:IË:i¡!, l-d=Ð::r.,,

haar buurvrouw. "Al.s mantetzorger
moet je leren om hetder te maken

naar het bedrijf wat je nodig hebt,

maar ook wat jij gaat doen om je werk
goed te regelen. ln mijn gevaI bete-

kende dat bijvoorbeel.d dat ik stan-
daard op vrijdagmiddag vrij was voor
de zorg en op andere tijden het werk
in haa [d e."

Astrid Weener, de vrouw van coltega

.Jack Weener Izij deed voor haar studie

onderzoek naar mantelzorg binnen

Movaresl, is mantelzorgmakelaar: zij

neemt regettaken over en adviseert

zodat mantelzorgers minder worden
betast. "Een mantelzorger schake[t

vaak (tei [aat hulp in. Het geven van

mantetzorg kost veeI energie en de

emotionete druk is hoog. Dit vergroot
de kans op overbetasting, waardoor
mantelzorgers soms zelf ziek worden.
Weet wat de mogetijkheden zijn. Zo

kun je bijvoorbeetd respijtzorg

regeten, het tijdeLijk overdragen van

de zorg. Lid worden van Mezzo, de

betangenbehartiger van mantetzor-

Zorg goed voor jezetf

Maak je vragen over de combi-

natie werk en zorg bespreek-

baar rlret je teidinggevende; ook

dat is onderdeeI van een

volwassen arbeldsretal le

Wees realistisch: een uitdagend

proJect en een zware zorgbeLas-

trng gaan vaak niet samen

praktisch advies en

en zorg

regelingen

resprJtzorg

combiwerk
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