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Geen tijd voor
sociale contacten
B epaalde groepen lopen een

verhoogd risico op een-
zaamheid. Daar horen
mantelzorgers zeker bij, zo

weet adviseur Marja Veenstra van
het Huis voor de Zorg in Limburg.
„Hun sociale netwerk wordt klei-
ner. De mantelzorger is veel tijd
kwijt aan het ‘zorgen voor’ en
heeft moeite om tijd vrij te maken
voor het onderhouden van sociale
contacten. Vrienden haken af, om-
dat ze niet om kunnen gaan met
de situatie, bijvoorbeeld als iemand
begint te dementeren. Ook kunnen
mantelzorgers zich eenzaam voe-
len, omdat ze meer en meer aan
huis gebonden zijn.”
Extra aandacht hiervoor is gebo-
den, vindt Veenstra, ook vanuit de
gemeenten. ‘Passende respijtzorg’ -
het tijdelijk uit handen geven van
de zorg - kan mantelzorgers ontlas-
ten. „Soms is een mantelzorger al
geholpen met een vrijwilliger die
een paar uurtjes per week aanwe-
zig is, zodat de mantelzorger er
even uit kan. Of nog praktischer:
soms is het al voldoende als ie-
mand anders de tuin bijhoudt of
helpt het huis schoon te houden.”
Ook zijn er verspreid over heel Lim-
burg Steunpunten Mantelzorg,
waar mantelzorgers terecht kun-
nen voor informatie en advies. Al

deze steunpunten zijn te vinden
op de website van het Platform
Mantelzorg Limburg.
Daarnaast zijn er verschillende pro-
jecten (opgezet door het Huis voor
de Zorg samen met het Platform of
een van de zorgaanbieders of doel-
groeporganisaties in deze provin-
cie) die eenzaamheid bij mantelzor-
gers moeten terugdringen of er-
voor zorgen dat zij hun netwerk
kunnen onderhouden of uitbrei-
den. Lotgenotencontact bijvoor-
beeld kan een grote steun zijn,
weet Marja Veenstra en dat probe-
ren de projecten AMWAHT (‘alle
-allochtone- mantelzorgers werken
aan hun toekomst’) en ‘Kracht van
Ontmoeting’ onder meer te organi-
seren. Veenstra: „In elk geval zijn
het Huis voor de Zorg en de aange-
sloten zorgkoepels en doelgroepor-
ganisaties zich bewust van de pro-
blematiek. We vinden zeker dat er
aandacht moet zijn voor het risico
op eenzaamheid of sociaal isole-
ment onder mantelzorgers.”
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