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Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor patiënten en gemeenten

Mantelzorger in balans 

Het als mantelzorger ondersteunen van een patiënt met Parkinson(isme) is meestal geen 
echte keuze. Het overkomt u en is voor veel mantelzorgers vanzelfsprekend. Maar dat wil 
niet zeggen dat u er als mantelzorger alleen voor staat.

Tips voor de mantelzorger 

n    Ga in gesprek met de gemeente over uw waarnemingen en ervaringen als  
mantelzorger over: 
 
a. de situatie van de patiënt met Parkinson(isme) 
    U kent de persoon en situatie als geen ander en bent een belangrijke informatiebron! 
 
b. uw eigen situatie als mantelzorger 
     Juist in het belang van de patiënt met Parkinson(isme) is het cruciaal dat de mogelijk-

heden van uw inzet en ondersteuning voor u in kaart komen!

n     Wees reëel in wat u kunt als mantelzorger en wat u kan helpen.  
U kunt meer en langer iets voor de patiënt met Parkinson(isme) betekenen als uw inzet 
in balans is met uw mogelijkheden!

n    Stel u open voor hulp van mensen in uw omgeving en suggesties van de gemeente. 
Versterking van u zelf en het aanboren van andere hulpbronnen waarborgt continuïteit. 
Dit is geen teken van zwakte, maar juist van kracht!

n    Denk ook aan uw eigen maatschappelijke participatie. Dus wat u doet naast het 
mantelzorger zijn. Zorg voor een evenwicht van uw rollen als partner/kind/vriend en als 
mantelzorger. 

Patiënten Gemeenten



Mantelzorg, de stille motor 

Dagelijks is voor veel mensen met Parkinson(isme) de mantelzorg een onmisbaar element in 
het functioneren. Met ondersteuning kan de mantelzorger dit beter volhouden. 

Tips voor de gemeente

n    Betrek de mantelzorger bij de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte van patiënt 
met Parkinson(isme). Niet alleen in het eerste contact, maar juist ook daarna. 
Mantelzorgers zijn uw antenne!

n    Houd rekening met de wensen van de mantelzorger bij de invulling van het onder- 
steuningsarrangement voor de patiënt. 
De mantelzorger is de dagelijkse spil in het ondersteuningsweb!

n    Stel vast welke ondersteuningsbehoefte de mantelzorger zelf heeft om in balans 
te blijven. Een goede vinger aan de pols waarborgt hun inzetbaarheid!

n    Informeer de mantelzorger over de mogelijkheden van: 
a. Cursussen, ontmoetingen, ontspanning 
b. (Tijdelijke) ondersteuning: hulp huishouden, respijtzorg 
c. Financiële ondersteuning 
Alleen al weten dat het er is, vermindert onzekerheid en voorkomt overbelasting!

n    Benut de signalen, ervaringen en suggesties van mantelzorgers van patiënten met 
Parkinson(isme) in uw beleid en uitvoering.  
Mantelzorgers zijn uw hulpbronnen!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo6

www.parkinson-vereniging.nl


