
 

 

 

 

Gerichte ondersteuning mantelzorgers ggz 
 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2018, 

 

Constaterende dat  

 

 Bijna 2% van de inwoners in Haarlem kampt met een ernstige psychiatrische aandoening
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 Velen van hen alleen kunnen terugvallen op familie en naasten 

 Onderzoeken steeds weer uitwijzen dat mantelzorgers van mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening het zwaarst belast zijn van alle mantelzorgers
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 Er geen serieus aanbod is in de gemeente Haarlem voor deze speciale groep mantelzorgers GGZ 
 
Overwegende dat 

 

 Ook mantelzorgers GGZ volgens het college welkom zijn bij Tandem 

 Veel mantelzorgers GGZ zich niet herkennen in de term ‘mantelzorger’ 

 Zij dus ook geen beroep doen op ondersteuning die beschikbaar is voor mantelzorgers
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 Reguliere ondersteuning volgens de vereniging Ypsilon niet aansluit op de behoeftes van 
mantelzorgers GGZ
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 Goede toerusting niet alleen de mantelzorger ten goede komt, maar ook leidt tot sneller herstel van 
de patiënt, meer participatie en lagere kosten 

 Mantelzorgers GGZ nu veel kostbare tijd verliezen met het leren omgaan met de psychische 
problemen van hun naaste 

 Deze tijd met vele jaren kan worden teruggebracht als zij gerichte training krijgen 

 Dit soort trainingen sinds de invoering van de Wmo nauwelijks meer worden aangeboden  

 Uit het Digi-Panel van afgelopen voorjaar naar voren dat kwam het thema ‘psychiatrische 
problematiek’ extra aandacht verdient 

 Het thema daarom in 2019 extra aandacht krijgt in het jaarplan en de prestatieafspraken met Tandem 
 
Geeft het college de opdracht 

 

 In genoemd jaarplan en prestatieafspraken expliciet trainingen voor mantelzorgers GGZ op te 
nemen
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 Ervoor te zorgen dat Tandem waar mogelijk samen met de Herstelacademie en Prezens komt tot een 
structureel aanbod voor (ook volwassen) mantelzorgers GGZ 

 Na te gaan of hiervoor subsidie van ZonMw vanuit het Actieprogramma Personen met Verward 
Gedrag kan worden aangewend 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Sibel Özogul-Özen SP 

                                                             
1 http://www.wmo-wijzer.nl/Content/Downloads/Pdf/2014/Rapportage-EPA-vignettenstudie.pdf  
2 Zie bijv. Bijzondere mantelzorg, Y. Wittenberg, Uitg. HvA/Sociaal Cultureel Planbureau 2012 
3 Bijzondere mantelzorg, Y. Wittenberg, Uitg. HvA/Sociaal Cultureel Planbureau 2012 
4 https://www.ypsilon.org/download/?id=19309788  
5 Zie https://www.ypsilon.org/trainingen  
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