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Op 25 oktober bijeenkomst met als thema: ‘Naasten centraal’. Alle lidorganisaties zijn
uitgenodigd om deel te nemen. De uitkomsten waren helder voor diverse
deelnemers, ambtenaren, politici, professionals uit buurtteams.
Tijdens een gesprek met de Wethouder Zorg hebben we aandacht voor jonge
mantelzorgers gevraagd. Vooral de groep kinderen met een psychisch zieke ouder
en/of een verslaafde ouder, loopt een groter risico om zelf problemen te krijgen
wanneer ze eenmaal volwassen zijn. De wethouder onderkende dat dit een heel
kwetsbare groep is en dat de kind-check niet genoeg is.
Met Jeugdplatform Amsterdam gesproken over de signalen die gaan over mantelouders en wat deze nodig hebben. Die missen ondersteuningsaanbod dat bij ze past.
Wij hebben ons manifest Mantelzorg verzonden naar alle politieke partijen voor hun
nieuwe verkiezingsprogramma 2022 en enkele raadsleden erover gesproken.
Voor de Dag van de Mantelzorg hebben wij een aantal pagina’s verzorgd voor het
landelijke Magazine Mantelkracht. Daarin hebben we onze punten (KOPP/KOV en
naasten in de GGz) naar voren gehaald en PMA onder de aandacht gebracht.
We hebben met diverse netwerkmanagers van de Buurtteams over mantelzorg
gesproken. Er is door één van hen gepleit voor een taakgroep mantelzorg naast de
andere taakgroepen rond cliënten in het kader van de transitie buurtteams.
Wij hebben deelgenomen aan een bijeenkomst met mensen uit de LHBTIgemeenschap en hen en hun naasten gesproken. Veel LHBTI-ouderen zijn eenzaam,
ze hebben minder vaak een gezin met kinderen en daardoor geen mantelzorger als
ze ouder zijn. Hulpverleners weten weinig van deze groepen en wat er speelt. Er is bij
deze groep een grotere kans op overbelasting van mantelzorgers, juist omdat ze zich
vaak niet thuis voelen bij de gewone organisaties.

Voor al deze onderwerpen vragen we aandacht bij de gemeente, buurtteams, politiek en
informele organisaties. We willen iets in beweging zetten en in beeld brengen dat dé
mantelzorger niet bestaat en er veel meer maatwerk nodig is bij de ondersteuning.

